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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: Filmklubben P8'n

Onsdag:
MOK nr 3, årgang 36 udkommer
Bamsehospital i Fælledparken
16.00 GIM Infomøde
18.00 PIT Infomøde

Torsdag:
Bamsehospital i Fælledparken
20.00 Filmklubben viser At kende
sandheden
16.00 X-tra ordinært MSR-møde

Fredag:
10.30 IMCC/Uland seminar på Panum

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

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

Leder

Styrende organer
DATO FOR PUBLICE-
RING 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-
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.

MOK & STUDIET
KULTURKAMPEN FORTSÆTTER
– NU OM DET DANSKE SPROG
Kulturministeriet har udsendt en
rapport under titlen ”Det danske
sprog skal styrkes”. Baggrunden herfor
er en bekymring for en udvanding af
det danske sprog, blandt andet med
baggrund i den stærke indflydelse som
engelsk har haft de sidste mange år.
Rapporten opfordrer til, at støtten til
de dansksprogede tidsskrifter skal øges,
at dansk sikres som hovedsproget i
undervisningen samt at almene
samfundshensyn og
forskningsinteresser inddrages i
universiteternes sprogpolitik og i den
sproglige praksis. Sikke dog en omgang
velovervejet skrammel.

Blow them all a raspberry –
[pfffrt!]
Er der noget vores uddannelse
mangler, så er det netop at kunne
udbyde flere kurser eller eventuelt
hele semestre på engelsk. Der er rigtig
mange stud.med.’ere som godt kunne
tænke sig at læse et semester eller to i
et engelsktalende land. Og det er ikke
fordi vores internationale
studievejledning ikke forsøger at få
aftaler i hus med de engelsktalende
lande. Det er bare ikke nemt når man
ikke kan tilbyde andre lande kurser på
engelsk. Det er lykkedes at få stablet et
enkelt hold på 10. semester/11.
semester ny ordning på benene som nu
afvikles på engelsk. Her placeres de
udvekslingsstuderende fra resten af
Europa, og det har ind til videre været

en succes. Tænk hvis man kunne opnå
at udbyde et kursus som cellebiologi på
engelsk. Eventuelt med udvalgte
forelæsninger på engelsk. Så kunne
man måske få nogle af verdens
fremmeste forskere til at afholde
forelæsninger og derved udvide vores
videnshorisont. Og vores fakultet
kunne få aftaler i hus med lægeskoler i
USA, Australien og England, så man
kan komme dertil på udveksling.

Hvorfor engelsk?
Der er bare visse områder hvor dansk
ikke rækker langt nok. Danmark har
ca. 5,1 millioner indbyggere. Af dem er
der aldrig så mange som har behersket
det engelske og sågar det danske sprog.
Og indenfor den
sundhedsvidenskabelige verden
behersker alle engelsk på et niveau,
hvor det ikke er noget problem at læse
det. Og om tyve år er der endnu flere
der behersker engelsk.
For de læger der er blevet uddannet de
sidste 10 år har hele
grunduddannelsen/fase I/bachelor
været præget af engelsksprogede bøger,
hvilket ikke umiddelbart skaber de
store problemer i klinikken. Når vi
kommunikerer med patienter, skal vi
alligevel have lært de danske
lægmandsudtryk for anatomiske
strukturer så vores patienter kan
forklare os hvor det gør ondt. Anatomi

er da også et af de få fag der er tilbage
med næsten udelukkende germanske
undervisningsbøger. Og hvis man
skriver en artikel, er det bedre at få
den i Lancet eller Nature frem for
Ugeskriftet, for det er i det
internationale samfund den danske
forskning skal frem.

Mister vi dansk?
Ja det gør vi. Det vil sige vi mister
dansk som det tales i dag. Ligesom vi
har mistet dansk som det blev talt for
et hundrede år siden – og som ligeledes
er fuldstændigt anderledes end for to
hundrede år siden. Sproget udvikler
sig og det er en del af den naturlige
sproglige udvikling. Der skal da værnes
om den sproglige kulturarv – det har vi
blandt andet sproglige
forskningsinstitutter til. Men at
pålægge universiteterne at kaste sig ud
i en fastholdelse af en sproglig entropi
er fuldstændig nonsens. Men det er vel
endnu et symptom på den tilstand den
ledende del af Danmark har valgt. En
fastholdelse i den danske Morten
Korch kultur á la halvtredserne, som
man forsøger at påtvinge os alle
sammen.

MOK-red/Gordon

Rapporten kan hentes ned fra
adressen: http://kum.inforce.dk/
graphics/kum/downloads/
publikationer/sprog_paa_spil.pdf
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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

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:

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

* Post sendt til en anden adresse,
end folkeregisteradressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du for-
holde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og pe-
rioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Eks-
peditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-num-
mer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærk-
somme på at opgive en dansk postadresse i Ekspediti-
onen.

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

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.

Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr.

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

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

MØDEREFERAT FOR
DEKANAT OG
STUDENTER-
REPRÆSENTANTER
Møde afholdt: 9. september 2003
Referent: Anita Damsgaard Jensen
Til stede: Dekan Ralf Hemmingsen,
Prodekan Ulla Wewer, Simon Serbian,
Nicolai Halvorsen, Michael Hejmadi og
Anita Damsgaard Jensen

1) Begivenhedskomiteen
Studenter har udpeget tre medlemmer til
Begivenhedskomiteen; Stud.scient.san.publ. Camilla
Kim Budtz, stud. med Liv Lauritsen og Stud. med
Michael Hejmadi. En fjerde student, gerne fra
Folkesundhedsvidenskab, vil inden for den nærmeste
fremtid blive udpeget.
VIP repræsentanterne i komitéen er Flemming Dela
og Michael Kjær.
Begivenhedskomiteen kan nu påbegynde arbejdet
med forslag til en seminarserie. Anita Damsgaard
Jensen informerer medlemmerne her-om, og anmo-
der Flemming Dela om at indkalde til første møde.
1) Kantineudvalget
De studerende har udpeget en repræsentant til
kantineudvalget. Sagen er videregivet til Marianne
Arbirk, og studenterne kan sende besked herom di-
rekte til hende.
2) Den fremtidige mødeform for dette forum
Det blev aftalt, at dekanatet og studenter-
repræsentanterne i fremtiden skal mødes to gang pr.
semester. To uger forud for mødet udarbejder en
repræsentant for studenterne og sekretæren for ud-
valget en dagsorden, som rundsendes til alle.
Mødedagene de næste to semestre er: Tirsdag d. 9.
december 2003, tirsdag d. 2. marts 2004 og tirsdag d.
1. juni 2004 fra kl. 13.00-14.00.
3) Student til biblioteksudvalget
Studenterne vil snarest muligt finde fire personer til
Panums biblioteksudvalg; én fra hver af de fire ud-
dannelser medicin, odontologi, folkesundhedsviden-
skab og human biologi.
4) Laboratorium for klinisk færdigheder
Dekan Ralf Hemmingsen redegjorde for samtaler med
Amtet. Hemmingsen har videresendt brev fra Amtet

ang. en lang række spørgsmål til Pernille Due. Si-
mon Serbian påpegede hasten af at få skabt laborato-
rierpladser nok til de studerende. Han mener, at
problemet allerede vil opstå fra februar. Serbian
redegjorde herefter for sin kontakt med ledelsen på
Herlev sygehus. Sygehuset har opgjort deres om-
kostninger til at tage studerende til ca. 1 mio. årligt,
hvilket de mener, de selv kan finansiere. Derimod
kræver det en ombygning af eksisterende lokaler og
faciliteter, som vil ligge i størrelsesorden 5-6 mio.
kr. Serbian forhørte sig om mulighederne for, at
Fakultetet kunne medfinansiere en sådan ombygning.
Ralf Hemmingsen og Ulla Wewer mente, at
Fakultetsrådet var det rette forum at diskutere fi-
nansieringen af en aftale med Herlev. Fakultetet har
formentlig ikke pengene men betaler i forvejen refu-
sion.
Endvidere nævnte Serbian Hvidovre Sygehus som en
mulighed. Det blev herefter diskuteret fordele og
ulemper ved at sprede færdig-hedslaboratorierne ud
over mange hospitaler. Der var enighed om i før-ste
omgang at høre Rigshospitalet om, hvor mange stu-
denter, de har kapacitet til at tage.
5) Scholarstipendier
Dekan Ralf Hemmingsen orienterede omkring
Fakultets planer om oprettelsen af forskningsscholar
stipendier. Blandt andet om finansierings-
mulighederne, herunder puljer i Forskningsrådet, og
det Sundhedsvidenskabelige Fakultets rekrutterings-
problemer blandt stud. og cand.med’er ti l
forskningsverdenen. Scholarstipendieplaner vil blive
diskuteret på Fakultetsrådets møde d. 22. septem-
ber og er desuden oversendt til studienævnet d. 28.
august 2003.
Dekanen informerede endvidere om reglerne omkring
vejledning og projektgodkendelse. Hvis den stude-
rende ikke kan finde en vejleder kan sagen forelæg-
ges Forskningsudvalget, der herefter vil vurdere det
faglige i studentens projektforslag. Hvis udvalget
godkender projektet, vil de være behjælpelige med
at finde vejleder.
6) Summerschool
Michael Heymaid forslog, at SUND også kunne lave
sommerskolestipendier af fx 8 ugers varighed. Ulla
Wewer forslog i den forbindelse, at det også kunne
være deciderede laboratorium ophold, gerne også for
udenlandske studerende. Hun påpegede samtidig, at
det også ville gøre det nemmere for studerende fra
SUND at komme til udlandet og læ-se/forske under

studiet, hvis Fakultet her åbnede for udenlandske
stude-rende.  Michael Heymaid vil lave et forslag
omkring sommerstipendiater men vil gerne høre
nærmere om, hvilke seminarer de enkelte institut-
ter kan udbyde. Ralf Hemmingsen foreslog at bringe
det op på næste Institutledermøde.
7) Fakultetsdag 2003 og 2004
Simon Serbian forhørte sig, om der var planlagt nogle
studenterindlæg ved Fakultetsdagen d. 9. oktober.
Dekanatet fortalte, at det ikke var en del af pro-
grammet i år.
Serbian beklagede i øvrigt, at de studerendes faglige
dag d. 8. ok-tober og Fakultetsdagen d. 9. oktober
ikke var blevet sammentænkt, dvs. evt. som en stor
fest for hele Panum. Serbian mener, at det ville
kunne øge samhørigheden mellem alle med tilknyt-
ning til SUND. Ralf Hemmingsen og Ulla Wewer
fortalte, at de havde overvejet noget sådan, men at
det var blevet besluttet, at Fakultetsdagen skulle
have fokus på post-docs og de unge forskere. Dekana-
tet var dog åbne for, at Fakultetsdagen 2004 kunne
overvejet afholdt sammen med Faglighedsda-gen.
Dekanatet informerede i øvrigt om, at Fakultets-
dagen 2004 får ud-dannelse som tema, og der var
bred enighed om, at de studerende skal have mulig-
hed for at komme med indlæg denne dag.
8) Optaget på medicin
Simon Serbian sagde, at de studerende ikke var inte-
resserede i at øge optaget på medicin, sådan som han
havde hørt, at regeringen havde planer om. Dekan
Ralf Hemmingsen oplyste, at det heller ikke var en
del af Fakultetets strategi.
9) Vaccination af studenter i klinik
Simon Serbian påpegede, at de studerende gerne
ville have dækket vaccination af fx Hepatitis B, når
de er i klinik. Ralf Hemmingsen opfordrede studen-
terne til at lave en formel henvendelse herom, som
kan blive forelagt en professor i Infektionsmedicin,
der herefter kan vurdere om, der er et behov herfor.

Med Venlig Hilsen
Anita Damsgaard Jensen, AC-

fuldmægtig

STUDIET
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MØDEREFERAT
STUDIENÆVNS-
MØDE 03-08
FOR  STUDIENÆVNETS
MEDLEMMER
10. juni 2003
Referent: Grete M. Rossing
Til stede: Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik
H. Frederiksen, Helene Hvidman, Christina Jensen-
Dahm, Louise Rasmussen (suppl. for Caroline Niel-
sen). Endvidere deltog Charlotte Paisley (fuldmæg-
tig), Gordon Jehu, Camilla Grøn-lund Hiul, Ditte
Skovgaard, (studievejl.), Grete Rossing.
Under pkt. 5 deltog Signe Neumann Andersson.
Afbud: Birte Glenthøj, Niels Høiby, Poul Jaszczak,
Hans Vilhardt.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-07
4. Studie- og eksamensordningen
a. Plan for 7. semester
b. Rapport vedr.  8. semester
c. Dublering af forelæsninger på 6. semester
5. Meddelelser
6. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imøde-
kommet.

En ansøgning om tidsfristforlængelse vil blive imø-
dekommet, såfremt behørig dokumentation fremlæg-
ges.
En ansøgning om dispensation til et 5. gangs
eksamensforsøg i fysio-logi samt tidsfristforlængelse
til beståelse af fase I blev grundet særli-ge omstæn-
digheder imødekommet.
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imøde-
kommet. Den studerende anbefales at fortsætte på
nuværende studie.
En ansøgning om genindskrivning med henvisning til
fejl i sagsbehandlingen blev ikke imødekommet.
En studerende havde klaget til dekanen over ud-
skrivning fra studiet. Da der forelå nye oplysninger i
sagen, besluttede studienævnet at gen-behandle sa-
gen. Den studerende indkaldes til samtale. Der udar-
bejdes plan med skærpede krav.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 03-07 godkendt.

ad 4 Studie- og eksamensordningen
a. Plan for 7. semester. Hans Sjöström og Jørgen
Hedemark deltog under dette punkt. Den udarbej-
dede drejebog for semestret blev posi-tivt modta-
get. Oversigten over kliniske færdigheder og målbe-
skrivelse blev sammenholdt og justeret, så der blev
overensstemmelse mellem målbeskrivelse og logbog.
Endvidere blev forslag til køreplan for se-mestret og
arbejdspapir vedr. kliniske færdigheder gennemgået.
Per-nille Due og Hans Sjöström vil gennemgå mate-
rialet endnu engang og sørge for overensstemmelse.
Evaluering. De studerende fandt det ærgerligt, at
der på 7. semester var tale om en tentamen af ½
times varighed. De havde hellere set en ’mini OSCE’
som forberedelse til eksamen på 9. semester. Per-
nille Due fandt, at den foreslåede tentamen gav et

godt billede af, hvad man ville komme ud for i den
kliniske hverdag .
Hans Sjöström og Pernille Due gennemgår det sam-
lede materiale med henblik på udsendelse til de kli-
niske afdelinger, der skal have 7. se-mester stude-
rende i efteråret 2003.
Studievejledningen tager kontakt til klinikudvalgene
med henblik på information til de studerende.
b. Rapport vedr. 8. semester. 6. og 8. semester-
udvalget indkaldes til fællesmøde d. 19. august 2003
med henblik på at få koordineret pla-nerne. Derefter
kan den endelige koordinerede plan fremlægges i
Føl-gegruppen og Studienævnet til godkendelse
c. Dublering af forelæsninger på 6. semester. Der
forelå stadig ikke overslag over omkostningerne ved
en dublering af forelæsningerne. Studieledelsen ser
på sagen og tager stilling.
ad 5 Meddelelser
Signe Neumann Andersson havde fremsendt endelig
udgave af spør-geskemaet. Der var enkelte rettelser
i forhold til det skema, som blev udsendt via mail d.
6. juni.
ad 6 Eventuelt
De studerende spurgte til muligheden for at deltage
i AMEE-mødet i Schweiz. Pernille Due bad dem ud-
arbejde budget for deltagelsen, hvorefter der vil blive
taget stilling til, hvor mange Studienævnet vil kunne
finansiere.

MVH
Studienævnet for Medicin

REFERAT AF KLINIK-
UDVALGSMØDE D.2/6-03,
KØBENHAVNS KOMMU-
NES KLINIKUDVALG
Til stede: Professor Sten Madsbad, Lektor Hans
Perrild, Lektor Michael Krogsgaard, Stud.med. An-
ders Lander (8.sem), Stud.med. Line Brixen (12.sem),
Stud.med. Lasse Wegener Lund (13.sem.), Stud.med.
Mikkel Westen (12.sem.), Stud.med. Mads Falk
(8.sem), fra sekretariatet: Susan Post, Hanne Thielsen

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2) Godkendelse af referat fra mødet d.
05.05.2003:
Godkendt

- Opfølgning fra sidst:
- Ang. Kommunikationstræning: Gjerris Laver en
optælling over hvor mange studerende der mangler
undervisning i kommunikationstræning.

3) Meddelelser fra sekretariatet:
Susan Post orienterer:
- Der vil blive lavet kikhuller i dørene til læserummene
på Hvidovre.
- Ang. Tilmeldinger: Der er problemer med over-
bookning på 13. semester.
- Der er kommet flere garderobeskabe, 30 stk., i
studentergarderoben.
- Ang. Thoraxkir.-undervisning: Vagn Eskesen afta-
ler med de nye studerende hvornår undervisningen
skal ligge.

4) Orientering om planlægning af 6. semster
Sten Madsbad orienterer:
13 studenter har meldt sig til eksamen.
Der vil i efteråret blive oprettet to 6.semestershold
(et på BBH og et på HH) med 36 studenter på hvert
hold.

5) Orientering om planlægning af 7.
semester
Afdelinger med studerende fra gamle studieordning
må ikke huse studerende fra ny studieordning, hvil-
ket har skabt problemer i forhold til planlægningen.

Susan Post har lavet et udkast til fordeling af de
studerende, der skal godkendes af kvalitetsrådet og
studienævnet. Konsekvensen af ovenstående er at ,
nogle afdelinger friholdes for 8. semester studerende
med henblik på placering af 7. semester. Andre afde-
linger vil få et let overbooking af 8. semester. Der
har kun været mulighed for at inddrage Amager Ho-
spital samt Hvidovre Hospital. Bispebjerg Hospital
inddrages til foråret. Ovenstående er drøftet i
fakultetsklubberne på dels Hvidovre, dels Bispebjerg.

6) Evt.
Introduktionsdagen for de nye 6. semesterstuderende
deles op så BBH-holdet får introduktion på BBH og
HH-holdet får introduktion på HH.
Klinikudvalget samt studentersekretærerne repræ-
senteres på følgende måde:
Studentersekretær Anders Lander samt sekretær
Hanne Thielsen deltager på Bispebjerg Hospital.
Studentersekretærer Mads Falk og Mikkel Westen
samt sekretær Susan Post deltager på Hvidovre.

7) Næste møde.
Næste møde bliver mandag 1. september 2003 på
Hvidovre Hospital, afs.152 i opholdsstuen fra kl. 15.00
– 16.30.

STUDIET
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Studievejledningen

REGLER VED
EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksa-
miner skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.

For studerende på gammel
studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6
år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning
af 2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagel-
sesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispen-
sation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studie-
ekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hver-
dage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele
instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de
ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre se-
nest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæl-
ler som et eksamensforsøg.

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget 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 !!

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 almindelige eksamensregler,
regler og krav, som står i den ministerielle
bekendtgørelse om den lægevidenskabelige
kandidateksamen og i studieordningen.
Ansøgning om dispensation skal indsendes til studie-
nævnet for medicin, som behandler, og tager stilling
til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er
det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dis-
pensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse
til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

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

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

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

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

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automa-
tisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på Studieekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller
senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse
i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamens-
forsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en
betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.

 Er du på ny studieordning vil der ikke være re-
eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.

REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-

STUDIET
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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.

miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af eksa-
mensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold til
pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller tentamen-
resultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-
veres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de ge-

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester 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. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation 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

nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

Fase I

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

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

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

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

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

For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

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

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

STUDIET



8

Fase II
8. SEMESTER - MEDI-
CINSK VIDENSKABS-
TEORI II EFTERÅR 2003.
Opgave 1, der er en gruppeopgave, udleveres ved
forelæsningen onsdag den 17. september. Opgaven
kan  herefter afhentes  på Afd. f. Medicinsk Viden-
skabsteori (Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke
på bordet overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 15. oktober enten til din
eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved
lokale 22.3.5.)

M.v.h. Kirsten Kjær

12. OG 13. SEMESTER
TURNUSINFORMATIONSMØDE
Der afholdes turnusinformations-
møde onsdag d. 24.9.2003 kl. 16.00-
18.00 i Dam auditoriet på Panum.
På mødet vil der være repræsentanter fra Sundheds-
styrelsen, videreuddannelsesrådene, FAYL/GYL samt
fra FADL’s Sundheds- og Uddannelsespolitiske Ud-
valg.

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

Venlig hilsen
FADL’s Sundheds- og

Uddannelsespolitiske Udvalg

KURSER FOR KOM-
MENDE LÆGEVIKARER
FADL’s repræsentantskab har
besluttet, at der igen afholdes kursus i
ortopædkirurgi og medicin for
kommende lægevikarer. Målgruppen er
FADL-medlemmer der påtænker at
tage et lægevikariat.

Kurset i ortopædkirurgi består af 2 undervisnings-
dage af 4 lektioner og er planlagt til afholdes den 8.
– 9. oktober 03,  fra kl. 17.00 til 21.00. Sted: Bispe-
bjerg hospital. (Kursusbeskrivelsen finder du på
www.fadl.dk, her skal du blot udfylde tilmeldings-
blanketten som forefindes i ”bunden” af kursus-
beskrivelsen – tilmeldingsblanketten sendes elektro-
nisk.

Kurset i medicin består ligeledes af 2 undervisnings-
dage af 4 lektioner og er planlagt til afholdelse den
21. – 22. oktober 03, fra kl. 17.00 – 21.00. Sted:
Bispebjerg hospital. Kursusbeskrivelsen finder du på
www.fadl.dk, her skal du blot udfylde tilmeldings-
blanketten som forefindes i ”bunden” af kursus-
beskrivelsen – tilmeldingsblanketten sendes elektro-
nisk.

VALG TIL
STUDENTERGRUPPEN 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:
Morten Vester-Andersen (13. semester), Shazia Rana
(11. semester), Stinus Ancher (10. semester), Niels
Fuglede og Michael Hejmadi  (9. semester), Mette
Lenstrup (8. semester/RAS) og Lisbeth Ellegaard (7.
semester)

Valget afholdes torsdag d. 2.10.03
kl. 14.30 i grupperummet i LKF.

FOREDRAG I PSYKO-
ANALYTISK DEBAT
DEN  VANSKELIGE PA-
TIENT
Prof. Robert Hinshelwood
Professor Robert Hinshelwood, en af de førende euro-
pæiske psykoanalytikere, vil i sit  foredrag  vise,
hvordan behandlingsinstitutionens sygdomsforståelse
påvirker overførings- og modoverføringsreaktioner
hos patient og behandler.  Hinshelwood er engelsk
psykoanalytiker og klinisk direktør for The Cassel
Hospital i London.  Han har bl.a .grundlagt
tidskrifterne  British Journal of Therapeutic
Communities og  British Journal of Psychotherapy,
ligesom han står bag en omfattende produktion af
artikler og fagbøger. En af hans mangeårige  interes-
ser er analysen af  samarbejdsrelationerne på psy-
kiatriske hospitaler.

Tid og Sted: Mandag den 6. oktober
2003, kl. 18.30 – 19.45
Rigshospitalet, Afdeling O. Auditorium, Borgmester
Jensens Allé
Entré: 80 kr.

Nærmere oplysninger hos: Friederike
Unger, e-mail: F.Unger@mail.tele.dk

eller telefon: 45 41 1020

FORSKNINGS-
PROJEKTER
Er du stud.med. med lyst til
grundforskning har vi brug for
friske kræfter.
Vi beskæftiger os hovedsageligt med kvantitering af
strukturer i centralnervesystemet, så interesse for
hjernen er en fordel men ingen forudsætning. Du skal
helst have bestået OSVAL I.
Du kan henvende dig til ledende bioanalytiker Su-
sanne Sørensen, Forskningslaboratorium for Stereo-
logi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital, tlf. 3531
6419.

KOM OG DELTAG I
NOBELPRISUDDELINGEN
I STOCKHOLM
Sådan lyder opfordringen fra
Ungdommens Naturvidenskabelige
Forening (UNF) i anledning af dette
års Nobelkonkurrence udskrevet i
samarbejde med Nobelkomitéen,
Stockholm International Youth
Science Seminar (SIYSS) og
Förbundet Unga Forskare (FUF) i
Sverige.
Førstepræmien i konkurrencen er deltagelse i SIYSS
2003, et arrangement der afholdes hvert år for unge
internationale forskerspirer i Stockholm i ugen op til
Nobelprisuddelingen den 10. december.

Udover deltagelse i selve den højtidelige Nobelmiddag
og prisoverrækkelsen med deltagelse af den svenske
kongefamilie, vil vinderen deltage i  foredrag og
receptioner med Nobelpristagerne, og i et intensivt
kulturelt og socialt program. I løbet af ugen vil der
bl.a. være audiens hos et medlem af den svenske
kongefamilie og udflugter til de førende forsknings-
institutioner i Stockholm og omegn, mens takt-og-
tone kursus og foxtrot danselektioner forbereder
deltagerne på selve prisuddelingen og ballet.

”Det er en enestående oplevelse at deltage i SIYSS,
og vi kan varmt anbefale andre unge at deltage i
Nobelkonkurrencen i år” siger Carolina Cannillo, der
vandt sidste år og i år deltager i gennemførslen af
konkurrencen.  Sidste års Nobelpriskonkurrence blev
vundet med et essay om potentielle lægemidler til
behandling af neurologiske og psykiatriske lideser.

Igen i år vil konkurrencen være en prisopgave-kon-
kurrence. I oplysningskampagnen vil UNF opfordre
unge mellem 18-25 år til at indsende et essay på 5-7

sider om et naturvidenskabeligt emne. Dette kan
f.eks. være baseret på en 3.G-opgave eller andre
skoleprojekter. Opgaverne vil blive vurderet af et af
UNF nedsat dommerpanel, hvor der i bedømmelsen
vil blive taget hensyn til deltagernes uddannelses-
mæssige baggrund. ”Vi opfordrer både gymnasieelever
og yngre universitetsstuderende til at deltage” udta-
ler Johnny Hartvig Olsen, der sidder i Nobel-
konkurrencens dommerpanel. ”Vi lægger selvfølge-
lig vægt på forståelsen af selve emnet, men vinderen
skal også kunne præsentere indholdet af essayet på
engelsk over for os, idet opholdet i Stockholm inde-
holder et seminar, hvor deltagerne skal fremlægge
sine projekter.”

Konkurrencen afholdes for at fremme interessen for
naturvidenskab og for at vise bredden og dybden af
unges viden om naturvidenskab. Som Bjarne Lund-
ager Jensen, forskningschef i Dansk Industri skriver
i et debatoplæg i MetroXpress 4.juni 2003 ”bør stu-
denterne kende lige så meget til Ørsted og Bohr som
til Blixen og Rifbjerg”.

UNF har siden 1944 arbejdet for at øge interessen
hos unge mennesker for de naturvidenskabelige og
tekniske discipliner, hvilket primært opnås ved at
arrangere foredrag og studiebesøg med et bredt og
varieret
indhold. UNF's lokale afdelinger er beliggende i Kø-
benhavn, Århus, Aalborg og Odense.

Yderligere oplysninger om Nobelkonkurrencen, SIYSS
og UNF generelt kan fås på henholdsvis
www.nobel.unf.dk, www.fuf.org/siyss og www.unf.dk
eller ved henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
UNF, Nobelgruppen

Johnny Hartvig Olsen Tlf. 2190 5207
jho@unf.dk

Studietilbud

STUDIET
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HAR DU TÆNKT PÅ AT
STUDERE I USA?
DANMARK-AMERIKA FONDET &
FULBRIGHT KOMMISSIONEN har
tilbud til studerende om at komme
til USA på studieophold.

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

Onsdag den 1. oktober, 2003, kl. 12.00

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

American University, Washington Semester program,
Washington D.C
California Polytechnic University, San Luis Obispo,
California
University of Chicago, Division of Physical Sciences,
Illinois
Columbia University, Graduate School of Arts &
Science, New York
University of Illinois at Chicago, Illinois
University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois

TORTUR OG DEN MEDI-
CINSKE PROFESSION
1-dags seminar på RCT
(Rehabiliterings- og
Forskningscentret for Torturofre)
Tid:
Tirsdag den 28. oktober 2003 kl. 9.30-15.30
Sted:
RCT, Borgergade 13, 1014 København K
Formål:
At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæs-
sige konsekvenser af tortur og de muligheder man
har som læge for at arbejde mod tortur og organise-
ret vold
Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse ("Doctors at Risk")
- OSVAL opgaver vedr. tortur
Undervisere:
Læger ansat ved RCT
Materiale:
Udleveres i forbindelse med undervisningen
Tilmelding:
Senest fredag den 17. oktober 2003
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, E-mail: ahh@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen

University of Kansas, Kansas
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts
University of Maryland, College Park
University of Minnesota, Twin Cities
New York University, Graduate School of Arts &
Science, New York
University of Oregon, Oregon
University of Pittsburgh, Graduate School of Public
and Int’l Affairs, Pennsylvania
University of Washington, Washington State
Whittier College, California

Der udbydes endvidere følgende legater:
Kronprins Frederiks Legat til Harvard University,
J.F.K. School of Government
Niels Brock Association, NY

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

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

Danmark-Amerika Fondet &
Fulbright Kommissionen, Fiolstræde

24, 3, 1171 København K

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

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

Arbejdsområderne i
studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/administra-
tion. På den ene side er man forpligtet af de gæl-
dende regler og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de
forskellige problemer, der kan opstå.

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

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

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

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

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

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

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Lisbeth Roland Hansen
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N

og skal være studieadministrationen i
hænde senest 1. oktober 2003 klokken 15.00.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 41

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

BØGER TIL SALG:

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

Mail til Manan på manan@manan.dk
Mobil: 51 9000 93

STUDIET & ANNONCER
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SÆLGES:
Medicinsk Kompendium, både 14. og 15. udgave
haves. (forskel ca. 100 sider)
Begge sæt fremstår fuldstændig!! som nye - uden
nogen form for markeringer.

14. ed. sælges for kr. 1400,-
15. ed. sælges for kr. 2400,-
Vi kan evt. aftale overlevering ved Panum.

Marianne mobil: 25.36.12.86

BRUGTE BØGER, SE HER!
2. semester:
Biology of the Cell, 3rd ed. (brugt), Alberts, Bruce
et al
Pris: 150 kr.
Cell Biology (lettere brugt), Pollard, Thomas D.
Pris: 250 kr.

3. semester:
Histology And Cell Biology (lettere brugt),
Kierszenbaum, Abraham L.
Pris: 300 kr.
4. semester:
Crash Course: Pharmacology (som ny), Dawson,
James S.
Pris: 200 kr.
Principles Of Medical Biochemistry (som ny),
Meisenberg, Williams H. et al.
Pris: 350 kr.

Andre:
Clinical Medicine (som ny),  Kumar & Clark
Pris: 350 kr.
Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology (som
ny), Llewellyn-Jones, Derek
Pris: 150 kr.
Physiology (som ny), McGeown, J.G.
Pris: 150 kr.
Textbook Of Medicine (som ny),  Souhami, Ro-
bert L.
Pris: 350 kr.

Ring til Christian 3333 0535 / 2685 0378

BØGER SÆLGES!

Klinisk social medcin, N. Michelsen, m.fl, 2. udg.,
Munksgaard
God stand- med nogle understregninger
Pris: 150 kr

Studiesalshåndbog i Patologi, M. Franzmann og
K. Poulsen, FADL`s Forlag
Købt i marts, som ny!
Pris: 75 kr

Miljø- og arbejdsmedicin, H.Autrup, m.fl, 2.udg.,
FADL´s Forlag
Købt i marts, som ny!
Pris: 300 kr

Ring til Mette 28228767

VIL DU ARBEJDE MED MEDI-
CINSK SIMULATION?

Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)
på Herlev sygehus har behov for at ansætte et
nyt medlem på holdet af medicinstuderende (7) ,
som hjælper under kurser for læger og sygeple-
jersker. Jobbet indebærer alt fra kaffebrygning
til figurant under traume team træning og ope-
ratør på computer under simulationstræning på
dukker. Arbejdet foregår inden for normal ar-
bejdstid (8-16). Der vil være en oplæring og super-
viseret indkøring på holdet.
Timelønnen er ca. kr. 136 og du skal påregne at
få ca. 6-8 arbejdsdage pr. semester.
Forudsætninger for at søge:
- Medicinstuderende.
- Interesseret i medicinsk simulation og uddan-
nelse.
- Studerende på 4-6 semester foretrækkes.
- Kvindelige ansøgere prioriteres højt.

Er du interesseret så mail undertegnede og for-
tæl lidt om dig selv. Angiv også adresse og tele-
fonnummer.

Søren Stagelund
Stagelund@stud.ku.dk

FORSØGSPERSONER SØGES

På Gastroenterologisk afdeling, Herlev Hospi-
tal, forskes i PPAR-aktivering i kolon-slimhin-
den. Til et forskningsprojekt søger vi derfor 4
frivillige, raske forsøgspersoner. Du skal være
rask, og uden gener fra mavetarmsystemet, og
må ikke have indtaget medicin i ugen op til
forsøgsdagen.

Deltagelse indebærer at du får foretaget en
kikkertundersøgelse af den sidste del af tykt-
armen (sigmoideoskopi), med udtagning af små
slimhindevævsprøver. Forud for undersøgelsen
(2-3 timer) skal du tage et lavement (160 ml) for
at tømme den sidste del af tarmen.

Tidsforbruget ved kikkertundersøgelsen er ca.
30 minutter. Efter deltagelse udbetales kr. 600 i
udgiftskompensation. Undersøgelsen foregår i
Gastroenterologisk ambulatorium på Herlev
Hospital, enten mandag den 13.oktober eller
onsdag den 15.oktober, klokken 13 eller 13.30.

Interesseret ?
Kontakt læge Vibeke Lind Due
Gastroenterologisk afdeling KAS Herlev
Tlf. 44 88 44 88 + søger 239, mellem 13 og 15
Eller v.jorgensen@dadlnet.dk

TURNUSBYTTE!

Haves: Sønderjyllands Amt med start i februar
eller marts 2004
Ønskes: Alle amter på sjælland.
Kontakt: 39290878 for nærmere detaljer.

Mvh Sune Bloch 13. sem.

TURNUSBYTTE

Haves: Sønderjyllands Amt
Ønskes: Pendleafstand fra København

Ring til mig, så vi kan tale om det.
39 29 69 92 / 26 28 18 27

SÆLGES

20" sort farve-TV med tekst-TV og fjernbetje-
ning sælges. Tv'et er 5 år gammelt, men fungere
perfekt.
Pris 250 KR

Bogen i Miljø og arbejdsmedicin
1. udgave 3. oplag 2002 fra FADL
Skrevet af Herman Autrup, Jens Peter Bonde m.
fl.
Pris 250 Kr.

Henriette 3538 1958

 

INFORMATIONSMØDE

MANDAG D. 22/9 KL. 12.30 I 1.2.32 (KEMIGANGEN)

KOM OG HØR OM SÆSONENS SKIFERIE TIL DE
FRANSKE ALPER

ANNONCER
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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 sidste
nummer af MOK (#2).

FADL
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.

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

DIVERSE INFORMATIO-
NER FRA FADL’S SEKRE-
TARIAT
KURSER FOR KOMMENDE
LÆGEVIKARER
FADL’s repræsentantskab har besluttet, at der igen
afholdes kursus i ortopædkirurgi og medicin for kom-
mende lægevikarer. Målgruppen er FADL-medlem-
mer der påtænker at tage et lægevikariat.

Kurset i ortopædkirurgi består af 2 undervisnings-
dage af 4 lektioner og er planlagt til afholdes den 8.
– 9. oktober 03,  fra kl. 17.00 til 21.00. Sted: Bispe-
bjerg hospital. (Kursusbeskrivelsen finder du på
www.fadl.dk, her skal du blot udfylde tilmeldings-
blanketten som forefindes i ”bunden” af kursus-
beskrivelsen – tilmeldingsblanketten sendes elektro-
nisk.

Kurset i medicin består ligeledes af 2 undervisnings-
dage af 4 lektioner og er planlagt til afholdelse den
21. – 22. oktober 03, fra kl. 17.00 – 21.00. Sted:
Bispebjerg hospital. Kursusbeskrivelsen finder du på
www.fadl.dk, her skal du blot udfylde tilmeldings-
blanketten som forefindes i ”bunden” af kursus-
beskrivelsen – tilmeldingsblanketten sendes elektro-
nisk.

KONTINGENTBETALING
Som meddelt i sidste nr. af MOK forventes det, at
kontingentopkrævningerne for perioden 1. august 03
til 31. januar 04 bliver udsendt i indeværende uge  –
med betalingsfrist den l. oktober 03.   De medlem-
mer 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 auto-
matisk modtager besked med hensyn til studieophør
eller lignende. Hvis du er flyttet – vil FADL mægtig
gerne have din nye adresse !

FADL’S  STUDIEKALENDER
Som meddelt i sidste nr. af MOK kan FADL’s studie-
kalender afhentes på sekretariatet. Desværre har
vi ikke flere rygsække tilbage. Hvis det på et tids-
punkt bliver muligt at fremskaffe flere rygsække -
vil dette blive meddelt i MOK.

Hilsen fra sekretariatet
Anette og Linda

INDRE ORGANER
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

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

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

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.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 2
NYE MEDLEMMER TIL AFD.
542 KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
·At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
·At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
·At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
·At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
·Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
·Har bestået farmakologi.
·Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
·Er selvstændig, fleksibel og engageret.
·Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
· Okt. – Nov. 2003

Vagtstart :
· Nov. – Dec. 2003

Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 3. oktober  2003
Kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Lasse Paludan-Andersen,
tlf.nr.:  36 16 09 93

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET
søger l nyt medlem

Vi er et lille hold på 6 medlemmer, hvis arbejdstid ligger
fra mandag til fredag i tidsrummet
(ca.), 9.00 – 15.00.

Krav:
·Mindst 8. semester
·Min. 200 SPV-timer
·Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller
·Klinisk ophold på på hæmatologisk afdeling
·Kunne afholde 6 følgevagter i april, (heraf 3 lønnede).
·Kunne afholde 3 – 4 vagter månedligt.

Ansøgningsfrist:     Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
senest torsdag den 25.09.03 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Jonas, tlf.: 5192 0202

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.

HJEMME SPV-HOLD 1507
Søger 2 nye medlemmer

Vi er et godt og sammenkørt hold på 6 medlemmer der
søger 2 nye medlemmer der har lyst til at arbejde om
natten i et privat hjem. Holdets opgave er at pleje og
observere en sød ung mand (21 år) der lider af
Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er en medfødt syg-
dom, der angriber nervesystemet. Dette har medført,
at patienten er blind, mentalt handicappet og plages af
epileptiske anfald.

Arbejdsopgaverne består i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vi dækker nætterne alle ugens dage og vagterne af-
holdes i patientens hjem fra kl. 23.00 til 09.00 (hver-
dage) og 23.00 til 08.30 (weekends).

Krav.
·500 SPV-timer
·Kørekort
·Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie
·Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden og vi
forventer at du er fleksibel og indstillet på at det er
vigtigt at man hjælper hinanden med ekstra vagter når
det brænder på.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina,  tlf:  22
29 34 39

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

INDRE ORGANER
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.

Vi er et velfungerende VT-hjemmehold på Østerbro,
der søger et nyt holdmedlem til pasning af en 2 år
gammel dreng. Han er tracheostomeret pga. forsnæv-
ringer på sit luftrør og har ventrikelsonde, da der lige-
ledes er nogle gastrointestinale problemer. Ellers er
han en dejlig og helt ”normal” og velfungerende lille
unge. Vores opgave hele døgnet er at suge efter be-
hov (typisk 2-3 gange pr. vagt – afhængig af om han
er snottet eller ej) og når han sover skal vi desuden
holde øje med traceostomien så han ikke trækker den
ud. Om dagen tager forældrene sig selv at alle pleje-
opgaver, på nær den tid hvor han er i vuggestue – der
er det pædagogerne der trøster og leger. Vi er selvføl-
gelig med i vuggestuen, hvor vores opgave ligeledes
er at holde øje med tracheostomien og suge ved be-
hov. Desuden er det os der giver han mælk i sonden i
vuggestuen. Vi arbejder i 12-timers vagter og dækker
hele døgnet alle ugens dage.

Vi ønsker os du:
·er VT’er, gerne BVT’er.
·har mindst 150 VT-timer bag dig .
·er glad for små børn.
·kan tage 3-4 vagter pr. mdr.; både dag- og nattevag-
ter (7.15-19.30 og 19.15-7.30).
·vil blive på holdet i længere tid af hensyn til drengen,
da han knytter sig til os.

Vi tilbyder:
·pasning af en dejlig, kærlig, sjov og utrolig nem lille
dreng.
·et tæt samarbejde med drengens forældre
·et NEMT arbejde, hvor drengens forældre tager sig af
alt omkring deres barn (%sugning) hele dagen og afte-
nen.
·eget fjernsyn med video på drengens værelse og
kaffe-, thekasse.
·et ”gammelt” og særdeles velfungerende hold og en-
gagerede holdkammerater.
·ualmindelig god løn for ”i bedste fald” at sidde i en god
stol og læse - og ”i værste fald” at gå tur eller lege.
·lønnede følgevagter efter behov. (typisk 2-3 vagter a‘
8 timer).

Vi regner med at indsuplere dig som vagttager fra og
med november måned, så derfor skal du afholde følge-
vagterne i løbet af september/oktober.
Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnum-
mer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere informa-
tion.

Ansøgningsfrist:  Mandag d. 29/9 kl.16.00 på vagt-
bureauet.

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 vagter (mini-
mum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
·Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit (mindst) frem til årsskiftet 2004/2005.
·Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
·Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
·med fordel på 7./8. semester (, der er vores mål-
gruppe).
(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 ovennævnte
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
·Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
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 vel-
fungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
·“Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
·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 18. september (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.  28-89-43-05 eller
jogvanmatras@hotmail.com

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 god stikkeerfaring.

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

Der skal dækkes aften/nat på hverdage samt hele
døgnet i weekenden. Vagterne dækkes hjemmefra på
tilkald på udleveret mobiltelefon med et varsel på 6
timer for fremmøde. Det tilstræbes at vagterne plan-
lægges med mange dage (ex 1 uge) i træk. Holdet
består pt. af 4 medlemmer, men ønskes suppleret
med 2 medlemmer.

Den forventede gennemsnitlige arbejdsmængde er ca.
1 pt. hver anden dag, og svarer til ca. 3 timers 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: 22/9-2003 til Vagtbureauet.

Yderligere info: Kontakt Sundhedsfaglig konsulent
Niclas Seierby, Vagtbureauet tlf. 35245404
                            Eller:      Læge, projektleder Jacob
Stensballe, Rigshospitalet tlf. 35458269

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.

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

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

Ekstraordinært MSR
møde

Torsdag den 18/9 kl.16.00
i mødelokale 1.2.15

Dagsorden:
1.  Formalia
2.  Studieordnings ændringer
3. Ekstrabevillingen til rusbogen
4.  Meddelelser
5.  Evt.

Ændringer af ny studieordning:
Som det kunne læses under "Debat" i
sidste MOK, er MSR, studienævnet,
semesterudvalg m.fl. igang med et
samarbejde, som har til formål at
forbedre den ny studieordning.
Det er målsætningen at de fleste af
ændringer allerede skal sættes i værk i
forårssemestret 2004. (NÆSTE
SEMESTER!!).
Disse ændringer vil derfor med stor
sandsynlighed også komme til at påvirke
DIG!!!!
På baggrund af disse kommende
ændringer afholder MSR et
ekstraordinært MSR møde, hvor
ændringerne vil blive fremlagt og
diskuteret og hvor der vil være mulighed
for at stille spørgsmål.

Er du bare en smule
interesseret i hvordan DIT
STUDIEFORLØB kommer til
at blive?

Vil du gerne have noget
medindflydelse på hvordan
ændringerne på DIN
STUDIEORDNING kommer til
at se ud?

Hvis du blot kan svare JA til et
af de ovenstående spørgsmål,
bør du troppe op på det
ekstraordinære MSR møde den
18/9!!!!!

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

Nuværende Bestyrelse i
MSR

Generalforsamling
Afholdes torsdag den 2/10 efter det ordinære MSR møde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
- Formand
- Økonomisekretær
- Kontaktperson til forenede studenterråd
- Kontaktperson til Studienævnet for Medicin
- Menigt medlem af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af repræsentater til eksterne udvalg og bestyrelser
10. Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
11. Eventuelt

      Bo Biering-Sørensen            Henrik Frederiksen             Helene Hvidman
        Formand for MSR               Økonomisekretær              Studienævnskontakt

       Simon Serbian Bjarke B. Hansen
         FSR kontakt Menig
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Basisgrupper
ÅRETS FØRSTE GIM-MØDE D. 17/
9 KL. 16:00 I GIM’S MØDELO-
KALE 9.2.3.
For nye og gamle medlemmer.
GIM er en gruppe for studerende ved det sundheds-
videnskabelige fakultet, der interesserer sig for al-
ternativ medicin. Vi mødes en gang om måneden til
oplæg fra alternative behandlere, 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 inte-
resserede til Lammefjorden ved Holbæk, hvor vi har
lejet en hytte. Weekendens hovedtema bliver aku-
punktur og kinesisk medicin, men derudover 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 får besøg af Peter Strøm, praktiserende
læge der anvender akupunktur i sin praksis og besty-
relsesmedlem i Dansk Medicinsk selskab for aku-
punktur. Peter Strøm vil fortælle om akupunktur og
lade os arbejde med nålene selv. Vi får også besøg af
en kinesisk læge der vil fortælle om filosofien bag
kinesisk medicin og akupunktur.
Pris pr. deltager: 200 kr.
S.U. senest d. 26/9.
Tilmelding, eller mere info, på mødet d. 17/9 eller
pr. mail til www.gruppengim@groupcare.dk.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I 3OM1

3om1 holder generalforsamling fredag den 10/10 om
aftenen i Odense i forbindelse med IMCC’s general-
forsamling.
Forslag til vedtægtsændringer og punkter til dagsor-
den skal være nationalformanden i hænde senest 3/
10.

Venlig hilsen Nina, nationalformand 3om1
ninakbentzer@hotmail.com

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 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!!!

INFOMØDE OM SIMS
(Studerendes Idrætsmedicinske Selskab) tirsdag d
23/9 kl 16 i lokale 9.2.3 (overfor MDB). Vi mangler
nye medlemmer, sååå – er DU interesseret i at være
med til at lære mere om Idrætsmedicin?? Så mød op
og se om SIMS også er noget for dig!!

Vi holder infomøde d. 30/9 og 1/10 klokken 20.00 i
Studenterklubben. 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 Infomøde
1. okt. Infomøde
23. - 26. okt. Indslag til 69-timers bar
7. - 9. nov Hyttetur I
6. dec Julefrokost
28. jan - 1. feb Hyttetur II

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

Vi glæder os til at se dig!!
www.medicinerrevy.dk
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PROGRAM FOR
EFTERÅRET 2003

18.09 At Kende Sandheden
26.09 Hip Hop Fest med 8 Mile (Se bagsiden)
02.10 Chicago
09.10 A Clockwork Orange
30.10 Confessions of a Dangerous Mind
06.10 Lilja 4ever
13.10 Kortfilmstema om Panum Instituttet
20.10 The Godfarther part I
27.10 The Ring

TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. seme-
ster er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Sam-
arbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle
nye studerende med FADL medlemskab kan
se alle semesterets film samt deltage i
filmklubfesten den 26.09 GRATIS!

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

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

TORSDAG DEN 18. SEPETEMBER

Filmen er en fiktionshistorie - men den er dybt forankret
i et personligt portræt af Nils Malmros far, Richard Malm-
ros, der var en af pionererne i dansk hjernekirurgi. Den
spænder over det meste af det forgangne århundrede og
udfolder en fascinerende menneskeskæbne. En læge i kamp
med og mod sit miljø - men mest et menneske der kæmper
med sin egen perfektionisme, kompromisløshed og med at
ville kende sandheden. På skupillerlisten ses Jens Albinus
i hovedrollen. Derudover medvirker Lise Stegger, Birthe
Neuman, Ida Dwinger, Peter Schrøder, Niels Ellegaard,
Søren Østergaard blandt mange.

VISER FILMKLUBBEN P8'N

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

1. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

Tid: Torsdage 15.30-17.30; første gang torsdag den
25. september; sidste gang 11. december.
Den 18. september kl. 15.30 er der intromøde for
erfarne strikkere, der vil være ”strikkedamer”.
Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30,
mellem Sebastopol og Pussy Galore’s

Basisgrupper

2. ”Oktoberfest”

Tid: Fredag den 26. september kl. 19.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 – ved Run-
detårn.
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.

INDRE ORGANER
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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

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. september 15.00
Foran Klubben
KKA 1 Fredag den 12. september 15.00
Foran Klubben
KKA 2 Fredag den 12. september 15.00
Foran Klubben
KKA 3 Fredag den 12. september 15.00
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
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KONTAKTANNONCE

(K)ærlig, energisk, initiativrig mand/kvinde søges!
Er du til indisk?
Er du til sjov, og har du en festarrangør gemt i
maven?
Eller kunne du bare tænke dig at få et mere intimt
forhold til en gruppe?
Vi kan tilbyde en date i kantines køkken d. 3/10 med
efterfølgende hygge i fredagsbaren over en veltill-
avet indisk middag.
Kort sagt: Vil du forsøge dig med 3om1? Så kontakt

Pernille:3536 8518
Anne: 3834 1264
Kisser: 2721 0061
Helene: 5160 2642

(…der er altid plads til en til…)

3om1 er en basisgruppe, der  arbejder seriøst, hyg-
ger og laver events – bl.a. laver vi mad og drinks til
næste lange fredagsbar. Kom og vær med!

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.

ER DU INTERESSERET I AT
HØRE MERE OM ULANDS-
ARBEJDE?
- Så se dette enestående tilbud:

Den 19. oktober 2003 inviterer IMCC/Uland til
Ulandsseminar kl. 10.30.

I år fokuserer Ulandsseminaret på at give alle inte-
resserede inspiration og oplysning. Derfor er årets
tema:

”3 forskellige vinkler på udviklingsarbejde”

Vi vil derfor gerne præsentere jer for følgende pro-
gram:

Kl. 10.30-12.00: Ibis
”Education for change” - uddannelse i et Ibis per-
spektiv. Om Ibis’ arbejde med uddannelse i Afrika og
Latinamerika.

Kl. 12.00-13.00: FROKOST

Kl. 13.00-14.25 Antropolog - Annie Oellerich
Har lavet et antropologisk studie i Bolivia. Frem-
læggelse af resultater, billeder og oplevelser.

Kl. 14.25-14.45 PAUSE

Kl. 14.45-16.00 Mellemfolkeligt Samvirke
Ulandsbistand i Afrika – ”Fup eller fakta”
_____________________________________________________________
·Arrangementet foregår på Panum Instituttet i Kø-
benhavn.
Deltagere fra andre dele af Danmark, har mulighed
for at få refunderet deres billet, forudsagt at den
billigste rejse-løsning er valgt.
·Arrangementet er gratis for alle deltagere.
IMCC/Uland betaler udover oplægsholderne også fro-
kosten og kaffe/te i pausen.
·Tilmelding er nødvendig.
Senest tilmelding den 11/10 på mail-adressen:
stineskovborg@musling.dk
________________________________________________________________________
Indlæg af: Stine Skovborg, IMCC/Uland.

ULANDSGRUPPEN I BOLIVIA OG
GHANA

Hvem er Ulandsgruppen og hvad laver vi?
Ulandsgruppen hører under IMCC og udsender medi-
cinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstuderende og
evt. partnere til primære sundhedsprojekter i Boli-
via og Ghana efter henholdsvis 9 eller 15 måneders
forberedelse i Danmark. Udsendelsesperioden er af
14 måneders varighed, og efter hjemkomst har man
et år, hvor man formidler og hjælper med uddannelse
af nyudtagne. Ulandsgruppens projekter formuleres,
udarbejdes og igangsættes af studerende i fællesskab
med lokale samarbejdspartnere. Alle projekterne er
finansieret af Danida. Formålet med projekterne er
at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattig-
ste områder i samarbejde med de lokale sundheds-
myndigheder og med opbakning fra lokalbefolkningen.

Projektet i Ghana:
Vi har et spændende samarbejde med
distrikssundhedsmyndighederne om organisering af
primære sundhedsaktiviteter i Sissala distriktet.
Vores arbejde er meget varierende med opgaver både
på sundhedsadministrationen, ude på sundhedsklinik-
kerne og i landsbyerne. Vi arbejder under de guide-
lines som sundhedsministeriet har forelagt, hvorfor
vi også deltager i møder med sundhedsministeriet og
de internationale donorer. Vi kommer tæt på ghane-
serne også uden og får en unik chance for at lære en
ny kultur at kende og få en masse skægge og interes-
sante oplevelser.

Azurduy projektet Bolivia:
- er beliggende i Andesbjergene med udgangspunkt i
en lille landsby, Azurduy, hvorfra vi arbejder i et
stort område i bjergene. Projektets formål er at
forbedre sundhedstilstanden for de indianske kvinder
og børn i området. Dette gøres bl.a. ved at holde
kurser for de lokale medicinmænd (barfodslæger),
støtte uddannelse af sygehjælpere og donere vand-
forsyninger, hospitalsudstyr m.m. De udsendte bor i
eget hus i Azurduy og kommer rundt i bjergene i
projektets to jeeps eller på hesteryg. De arbejder
selvstændigt støttet af en hjemmegruppe og med
hjælp fra lokale folk

San Lucas projektet Bolivia:
-  er beliggende i nabodistriktet til Azurduy ligeledes
i Andesbjergene. Projektet arbejder, som de øvrige
projekter, med primær sundhed i og omkring San
Lucas i Camargodistriktet. Et af projektets overord-
nede mål gennem et tæt samarbejde med de lokale
myndigheder og hospitalet i byen at forbedre sund-

hedstilstanden særligt blandt kvinder og børn under
5 år.

Hvornår og hvordan søger man ?
Som medicinstuderende skal man, på udsendelses-
tidspunktet, have bestået 8. Semester (gl. ordning
eller tilsvarende på ny studieordning). Folkesundhed-
svidenskabsstuderende skal have bestået 6. seme-
ster. Der stilles ingen specifikke krav om faglige
kvalifikationer til evt. partner, men partneren ind-
går i arbejdet på lige fod med alle andre. Ansøgnings-
frist er normalt i februar– opslag om dette følger.
I november og december vil der blive holdt informa-
tionsmøder med lysbilleder og oplysninger om alle
tre projekter – så hold øje med bladene og på opslag.

Mere information kan findes på:
http://www.imcc.dk/uland/

Eller ved at kontakte en af ulandsgruppens kontakt-
personer:

Stephanie og Andreas (Ghana): Tlf.nr. 35 34 80 70
Mail: steph@medicinsk.dk

Carolina og Anders (Azurduy): Tlf. nr. 35 85 15 90
Mail: hvelplund@stud.ku.dk

Simon og Anja (San Lucas): Tlf. nr. 62 22 24 78
Mail: anja_simon78@hotmail.com

IMCC
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SVAR TIL DE 7.
SEMESTERSTUDERENDE
VEDR. PLANLÆGNINGEN
AF DET NYE 7. SEMESTER
Jeg skal beklage, at informationerne
til jer om jeres semester blev klar så
sent i forhold til semester start.

Det skyldes, at der måtte end del ændringer til i den
endelige planlægningsfase – ændringer, som skulle
være med til at sikre at jeres første kliniske seme-
ster fik det kvalitetsløft, som længe har været øn-
sket i de kliniske ophold.

Studienævn for medicin arbejder hårdt på at undgå
gentagelser af den sene planlægning i fremtiden.

Jeg håber, I får et godt og spændende klinisk ophold.

Pernille Due, Studieleder for Medicin

ET INDLÆG, DER SKAL
SKRIVES, SELVOM DET JO
IKKE NYTTER………
Velkommen tilbage i det nye semester!
Jeg håber det går godt alle vegne –
eller gør det? Ikke sådan helt da, når
jeg læser indlægget vedrørende den
famøse planlægning af det nuværende
7. semester.

Trist – virkeligt trist!
Især fordi jeg har vist en del af ansvaret for denne
”fiasko”! Men hvem er jeg: Næstformanden for Klinik-
udvalget under Københavns Amt. Nå – er det ham
der, der har skrevet et par gange i sidste semester?
Ja da!
Hvordan det mon går i Klinikudvalget siden han skri-
ver igen?
Strygende, helt forrygende: Vi har holdt det første
møde 1. september – det var fantastisk effektiv idet
der kun var mødt 1 hel studerende op foruden mig –
så alt er vist vel!
Så meget til den ikke eksisterende studentergruppe
under Klinikudvalget under Københavns Amt, det
var nu ikke grunden til at jeg skulle skrive dette
indlæg:
Det handler om 6.-9. semesterudvalget, som plan-
lægger undervisningen for den nye studieordning. Jeg
har været medlem i min egenskab som studenter-
repræsentant fra Klinikudvalget – sjovt nok den ene-
ste fra de tre Klinikudvalg og det Medicinske Stu-
denterråd, som prøver at dukke op regelmæssigt.
Forsinkelsen var forudsigeligt og påtalt af mig ved
given lejlighed til et af møderne, det hænder der
ikke sjældent, at der skal medgives nogle relevante
kommentarer til de overvejelser, som vores undervi-
sere gør sig. Man bliver tit til tungen på vægten, når
der træffes relevante beslutninger. Om jeg føler mig
kompetent til dette hverv? Næppe og det skyldes to
grunde: Jeg er og har aldrig været på ny studie-
ordning og har heller ikke haft med den at gøre som
underviser. Jeg er nu på nuværende tidspunkt på 12.
semester og har efterhånden fået den meget beretti-
gede opfattelse at jeg ved at overskride henfalds-
datoen (gammel jern ruster som bekendt) ved at
skulle blande mig i den slags ting! Og foruden det har
jeg faktisk lidt travlt på det sidste - sikke dog en
tilfældighed!
For at blive lidt mere konkret: Min tilstedeværelse
til disse møder synes ikke at inducere de store skyld-
følelser eller virke særligt appellerende, når jeg på-
peger alle de små fortræffeligheder vi kunne gen-
finde i sidste uges oplæg. Hvorfor mon?
Noget af det skyldes vist også at jeg har været nød
til at melde afbud til nogle af møderne af ren sker
tidsmangel: I juni kunne I således takke en meget
forstående stabslæge i Forsvarets Sundhedstjeneste
for at jeg fik lov til at rydde mit skrivebord tidligt (
jeg arbejdede på dette tidspunkt på et projekt med
en deadline lige nakken) for at kunne deltage i mødet
– i uniform (ingen tid til at klæde om) - til forsamlin-
gens store morskab.
Sidste møde deltog jeg ikke i af samme grund!
På det seneste har jeg derfor ikke kunne lade være
med at tænke på at jeg af selv samme grunde ikke

skulle droppe at deltage i møderne – men det får jeg
jo nok ikke lov til, da der så ikke deltager studerende
overhovedet: For hvorfor skulle jeg have en så høj
mening om 2500 fagfætre, som tilsyneladende ikke
synes der kunne være et behov?
Pyha!
Det var da gement at skrive! For der eksisterer jo 5
studerende der undertegnede sig i sidste uge:
Kasper Andersen, Anja Poulsen, Mikkel Myatt, Kri-
stian Jensen,  Mia Eriksson og Lisbeth Ellegaard.
Jeg har allerede haft lejlighed at drøfte dette med
nogle semesterudvalgets medlemmer: Velkommen i
6.-9. semesterudvalget! Mødet er åbent!
Næste møde er den 7. oktober 15.30-17.00 i LKF
Teilumbygning RH: Vil I ikke være så søde at møde
op og selv fortælle herskaberne at det var nok ikke
så godt med det her 7. semester – vil I ikke nok?
Jeg skal nok sørge for at der er mødepapirer til Jer
i god tid – bare kontakt mig igennem klinikudvalgets
sekretariat.

44883371 eller schaefer@stud.ku.dk

På studiets vegne
Med venlig hilsen Christopher Schäfer,

stud. med. 12. semster, næstformand
KKA

P.S.: Beklager, at der er nok nogle derude, der føler sig
lidt irriteret over dette indlæg. I er ikke alene – det er
jeg også – men jeg skal jo ”pensioneres” snart….
Og mens jeg skriver det, tænker jeg på at der er jo
nogle, der stadigvæk har 5 semestre foran dem – stak-
kels dem…….

DER ER SØRME OGSÅ
BRUG FOR DIG!
I forlængelse af Andreas'(FADL mand) aktuelle de-
bat  indlæg i sidste uges MOK, kommer der et  opråb
til alle jer medicinstuderende derude! Husk på, at
der rører sig mangt og meget på dit studie. Der er
masser af gode tilbud i form af basisgrupper rundt
om på Panum. Rent faktisk er der  næsten ikke græn-
ser for udfoldelse. Så tag chancen og kast dig ud i
det!

Har du blot den mindste smule lyst til indflydelse og
en smule spalteplads tilbage i din kalender er der
spændende basisgrupper spredt rundt om på Panums
brune gange. Her kan du deltage på lige fod med alle
dine medstuderende, lade dine idéer få frit løb, gøre
en forskel både for dig selv og for alle os andre, møde

en masse nye skønne mennesker og meget mere. Der
er masser af muligheder for at skabe et  studiemiljø,
som vi kan være stolte af! Der er allerede mange
mennesker, som gør en kæmpe indsats, men der er
altid brug for mange flere kræfter. Derfor -  kom ud
af busken og smid dine forbehold over skulderen. Det
er ikke nødvendigt at overveje dit tiltag helt til den
tid hvor de sidste semestre nærmer sig. Det er altid
helt legalt at starte i det små og også at lade det
blive ved det, med mindre man bliver bidt af en gal
aktivist og ikke kan få nok!

Hvad laver jeg så selv og hvorfor gider jeg egentlig
at prøve at råbe dig og de andre op? Tjah, jeg er
FADL  medlem og sidder i Københavns kredsforening
på andet år. Her udover er jeg medlem af  bestyrel-
sen og synes det er værd at gøre opmærksom på at vi
FADL’er gerne ser mange flere af jer derude komme
til orde. Det ville være ret fantastisk om vi igen kan
komme til at opleve et fuldt repræsentantskab, som
synes det ville være spændende at arbejde for et
godt, sjovt og spændende studiemiljø, studierelevant
arbejde for os alle, ekstra uddannelse af medlem-
mer, kurser mm., som vi kan bruge som færdig-
uddannede  læger. Vi er i øjeblikket ca. ti aktive
politikere i FADL men mangler nyt blod. Mange af
os er ved at være ret gamle af gårde og skal snart ud
i det virkelige lægeliv. Det ville derfor være en for-
nøjelse, at opleve en foryngelses kur i foreningen,
nye mennesker med nye idéer og nye kræfter!

Så hvad laver vi egentlig i FADL? Jo, vi mødes af og
til og holder møde. Her diskuterer vi stort og småt,
som vedrører foreningen og dens medlemmer. Vi
planlægger sociale arrangementer, tager stilling til
økonomi og meget mere. Og selvfølgelig hygger vi
os!

Jeg mener at der er behov for en Forening Af  Danske
Lægestuderende. En forening som skal være en bety-
dende faktor for de mange vigtige beslutninger der
ofte skal tages. For foreningens bevarelse er det dog
nødvendigt med fortsat opbakning fra de studerende,
og jeg håber at jeg har haft held til at røre ved dit
engagement.

Så husk det nu- vi mangler også dig og dine tiltag!
Ved du ikke hvad du skal d. 30/9, kunne du jo kigge
forbi FADLs generalforsamling.

Vel mødt -  nu, såvel som senere hen!
Hilsener Fra Camilla Boesen KKR

DEBAT


