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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@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok 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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris . Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@studmed.ku.dk)

Denne uges forside: MOK i selvsving!

Onsdag:
MOK nr 10, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

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

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 2.
OKTOBER 2003 KL. 15.00

Tilstede: Overlæge Kjeld Lyngborg, institut-
leder Folmer Elling, overlæge Michael Pedersen,
overlæge John Vissing, overlæge Kjeld Kjeldsen,
suppleant overlæge Dorthe Teilum, stud. med. Mor-

ten Vester-Andersen (13.sem), stud. med. Anne-Ma-
rie Glargaard (12. sem), stud. Michael Hejmadi
(9.sem), stud. med. Niels Fuglede (9. sem.), stud.
med. Mette Lenstrup (8. sem./RAS), stud. med Lis-
beth Ellegaard (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Katrine Bjerggaard Fisker.

Fraværende: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Flemming Gjerris, overlæge Henrik Arendrup, over-

læge Henrik Permin, overlæge Helle Aggernæs, stud.
med. Shazia Rana (11. sem.), stud. med. Stinus An-
cher (10. sem.),

DAGSORDEN:
Da formanden ikke var til stede, varetog Kjeld Lyng-
borg hvervet som mødestyrer.

1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.Godkendelse af referat
Godkendt

3.Meddelelser fra formanden
Prognosen for antallet af studerende viser en stor
stigning frem til overgangen til den nye studieordning.
For at løse kapacitetsproblemet er der fra Institut
for gynækologi, obstetrik og pædiatri fremsat et for-
slag om at ændre strukturen af semestret således, at
der bliver lavet 4 rul i stedet for de nuværende 3 rul.
Det vil sige, at man øger de nuværende 12 ugers
kliniske kurser til 16 uger. De 4 frigjorte uger opnår
man ved at nedlægge de 3 ugers centrale introduktions-
forelæsninger i pædiatri, gynækologi og obstetrik og
genetik, da fremmødet til disse forelæsninger aktu-
elt er mellem 10-30 procent. Desuden nedlægges de
decentrale forelæsninger i gynækologi og obstetrik
samt eksamensklinikkerne i pædiatri. Hvert hold
undervises 4 uger i almen medicin, 4 uger i pædiatri
og 4 uger i gynækologi og obstetrik. Akut patient
påvirkes ikke. Dette medfører, at hvert hold får 4
uger fri i semestret.

4.Meddelelser fra sekretariatet
På 12. semester har der allerede været 2 aflyste
centrale forelæsninger. Den ene har det ikke været
muligt at finde et tidspunkt til en erstatnings-
forelæsning, hvor både de studerende og undervise-
ren kan. Derudover har der været 2 aflyste decen-
trale forelæsninger pga., at udstyret i auditoriet ikke
var kompatibelt med det underviseren medbragte.
Der bliver afholdt reception for 13. semester d. 30/1-
2004 kl. 14-16 i repræsentationslokalerne.
I forbindelse med indførelse af den nye studieplan
udløses 10 ekstra tutortimer, hver gang en ny afde-
ling inddrages i undervisningen.

Styrende organer

MOK & STUDIET

HVORFOR LÆSER DU
TIL LÆGE?
Det spørgsmål bliver de fleste
stillet overfor i løbet af deres
studietid. Nogen har valgt faget
fordi deres forældre er læger. De
har for størstedelens vedkommende
nok alligevel gjort sig nogle tanker
om faget inden de søgte ind. Andre
vil gerne redde verden. Nogen har
valgt det fordi biologi har været
inspirerende i gymnasiet – dog
næppe med baggrund i
rensningsanlæg og økosystemer! Der
er også nogle som har set George
Clooney i Skadestuen, enkelte har
endog mødt en Clooney look-a-like
på Bispebjerg Skadestue og derfor
valgt uddannelsen. En del havde et
højt snit der jo skulle bruges til
noget fornuftigt når nu det var så
højt. Et fåtal er blevet fejlbehandlet
af en læge og vil vise verden at det
kan gøres bedre. En enkelt eller to

er måske blevet inspireret af
Venstres sundhedspolitiske ordfører
Jørgen Winther eller af SF’s Kamal
Qureshi. Eller også har mormor
sagt at du jo kan blive ligesom ham
den søde Peter Q. fra lægens bord.

Og det er jo meget sødt alt sammen,
men hvis vi går videre så er der
også dem der har valgt
uddannelsen fordi der ikke er
arbejdsløshed blandt læger ligesom
i begyndelsen af firserne. Fordi de
gerne vil vente op til otte måneder
inden man skal til Grinsted og
arbejde i halvandet år, mens
manden passer arbejdet og lille
Susan på 4 måneder i København.
Fordi det der med at trække
nummer til forsvaret er noget pjat.
Fordi det er fedt at det tager 14 år
at blive speciallæge. Fordi
døgnvagter er for fede. Fordi man
gerne vil have mindst to

patientklager inden man er færdig
med turnus – også selvom det er
systemets skyld. Og fordi den
periode der går mens man venter på
den næste introduktionsstilling
eller kursusstilling gerne selv vil
finansiere sin
arbejdsløshedsperiode – også
selvom den er kort. For man er jo
ikke arbejdsløs i den
mellemliggende periode. Der er jo
masser af arbejde til de få
studerende som ender med at blive
læge. Vil du vide mere om din
fremtid som læge kan du blive
inspireret af artiklen
UDDANNELSES KAOS TRUER DE
KOMMENDE KANDIDATER fra
Ugeskrift for Læger #43 af 20.
oktober 2003.
Adressen er http://www.dadlnet.dk/
ufl/2003/0343/LS-html/LS43447.htm.

MOK-red/Gordon

Redaktionelt



4
Studielederen undersøger muligheden for at inddrage
Roskilde og Frederiksborg amter i undervisningen af
12. semesters studerende.

5.Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Generelt er der tilfredshed hos de stude-
rende. Der skal kæmpes for at få oplysninger og være
med, hvor der sker noget. Generelt mangler lægerne
information om, at de studerende ikke har fået intro-
duktion i journalskrivning. Der burde derfor være en
introduktion på de enkelte afdelinger i starten af
semestret, hvor man lærer anamneseoptagelse og
objektiv undersøgelse. De kurser der er indlagt i
kliniktimerne kunne med fordel ligge i starten af
semestret, da nogle af dem kan bruges i den objek-
tive undersøgelse. I kliniktimerne bliver vægten ikke
lagt på, at de studerende skal lære at skrive en
ordentlig journal. Der bliver kun skrevet en journal
til hver kliniktime, hvorfor denne burde gennemgås
grundigt. Desuden er underviserne ikke altid klar
over at de skal undervise den pågældende dag.
Lisbeth skriver et oplæg til Rita, som tager det op
med formanden. Formanden tager herefter stilling
til, hvad der skal gøre iværksættes.
8. sem.: Evalueringer for forårssemestret har gene-
relt været gode. Der er mange spørgsmål vedrø-
rende overflytning til ny studieordning. Der henvises
til studievejledningen, som har lavet overflytnings-
planer for alle semestre.
De studerende oplever, at der er for mange stude-
rende på organkirurgisk afdeling på Køge, det kunne
evt. være en mulighed at flytte nogle til ortopæd-
kirurgisk afdeling.
9.sem.: Neurokirurgisk ophold på Glostrup har fag-
ligt været dårligt og halvhjertet. Der har blandt
andet manglet en introduktion. Der er mange mulig-
heder, men afdelinger er ikke imødekommende. Det
har været irriterende at forelæsningerne på
neuroblokkurset har været afholdt 3 forskellige ste-
der. Der blev derfor spurgt, om det var muligt at
afholde dem samlet et sted. Der henvises til, at det
er central undervisning, som planlægges af Panum.
10.sem.: De studerende er utilfredse med, at det
ikke fra eksamenskontoret side har været muligt at
ligge eksamerne med  minimum en dags mellemrum.
12.sem.: Det har ikke været muligt at lave en evalu-
ering for forårssemestret, da der kun er blevet afle-
veret 13 ud af 92 evalueringsskemaer.
13. sem.: Der er stor tilfredshed hos de studerende
på RAS.  Specielt er eksamensformen god - under
opholdet skal de studerende skrive 4 journaler (2 i
pædiatri og 2 i obstetrik og gynækolog). Journalerne
bruges til eksamen, hvor eksaminator udvælger et
område journalerne, som den studerende skal rede-
gøre for i dybden. Eksamen består desuden af en
teoretisk del. Overlæge Martin Rudnicki, RAS er
tutor og står for eksamensformen.

6.Evt.
Intet til dette punkt.

KAGE: Michael Pedersen tager kage med på mødet
den 30. oktober 2003

Referent: Studentersekretær Katrine Bjerggaard
Fisker

REFERAT 08/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT DEN
06.10.2003 KL. 15.15.

Tilstede:  Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup, afd.læge, dr.med. Lars Laursen, overlæge,
dr.med. Jan Pødenphant, overlæge, dr.med. Lene
Wallin, overlæge, dr.med. N.E. Bille-Brahe, over-
læge, dr.med. Steen Larsen (SL), overlæge Thomas
Lind (TL), overlæge Poul Erik Helkjær (PEH),
cand.med. Mette Marklund (MM), stud.med. Lotte
Colmorn, stud.med. Christopher Schäfer (CS),
stud.med. Simon Serbian (SS), stud.med. Ali Amiri,
stud.med. Tina Bergmann, stud.med. Mette Nissen
(MN), stud.med. Maria Christensen, ekspeditionsse-
kretær Birthe Brogaard (BB), studentersekretær
Marie Bønnelycke.
Afbud fra: overlæge, dr.med. Rigmor Jensen,
studentersekretær Nina Løth.

Der bydes velkommen til nye studenter-
repræsentanter: Mette Nissen, 7.sem., Tina
Bergmann og Maria Christensen, 6.sem.

1. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt,
således at punkt 6a vedr. LKF behandles først på
mødet.
2. Godkendelse af referat nr. 07/2003:  God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden:  a)  Møde med
vicedirektør Svend Hartling, KAS Herlev vedr. øko-
nomi omkring indkøb af LCD-projektorer til store
auditorium og Patologisk Institut, KAS Herlev samt
fremskaffelse af midler til etablering af laborato-
rium for kliniske færdigheder på DIMS.  Sygehus-
ledelsen forventer at finde midler og lokaler hertil,
men lokalerne kan ikke nå at stå færdige til semester-
start 01.02.2004. b) Efterårsvalg til konsistorium
med tiltrædelse 01.02.2004. c) Ny dato for lærer-
møde i efterårssemesteret bliver 12. november.
Mødet foreslås på KAS Glostrup kl. 12.30. (efterføl-
gende er mødested ændret til KAS Herlev p.g.a. lokale-
problemer) d) Lægeløfte for efterårssemesteret 2003
aflægges d. 30.01.2004. Reception for nye læger i
Kbh.amt fredag d. 23. januar 2004  kl 15. Festtaler
blev drøftet. e) Tidligere omtalte 3  PCere på KAS
Glostrup viser sig pludselig ikke at være stjålet, men
fjernet at IT-afdelingen, KAS Glostrup til nærmere
undersøgelse og rensning for illegalt downloaded
materiale (fx film) og sendt til Amtsgårdens IT-afde-
ling. Da sagen viser sig at være ret “spejet”, under-
søges sagen nærmere.! Sygehusledelsen på KAS Glo-
strup tilskrives om genopstilling af  PCerne. Klinik-
udvalgets nedsatte IT-udvalg sættes i bero. f) Orien-
tering afholdt  møde med Klinikudvalgets sekretariat-
smedarbejdere om fremtidig arbejdsfordeling. Bir-
the Brogaard har udmeldt, at hun påtænker nedtrap-
ning i sit hidtidige virke. Da ingen andre medarbej-
dere i sekretariatet ønsker at  “tage over” vil udval-
get undersøge muligheden af at budgettere med en
ekstra stilling i en passende  periode med henblik på
indlæring af de overordnede arbejdsopgaver i
Universitetssekretariatet.
4. Meddelelser fra studenterne:  CS medde-
ler, at han har annonceret i MOK for rekruttering af
studenterrepræsentanter.
5. Budgetudvalget: a) Af undervisningsmæs-
sige grunde fremsatte BB forslag om etablering af en
PC‘r med fladskærm incl. et aflåseligt skab til
konferencerummet i  sekretariatet.  b) Beth
Bjerregaard, patologisk institut, vil grundet de aktu-
elle holdstørrelser (overbooking) på 11. semester
ansøge om 3 stk. mikroskoper, 1 stk. projektor samt
et yderligere antal præparatkasser. Budgetudvalget
anmoder om, at der fremsendes skriftlig ansøgning,
som der kan tages stilling til.
6. Undervisningsplaner: a) Etablering af LKF
på KAS Herlev. Simon Serbian meddeler, at   der er
stor politisk velvilje til oprettelsen af LKF i Kbh.amt.
Vedr. kommunikationstræning skal KKA’s studenter
formentlig bruge de eksisterende faciliteter på Rigs-
hospitalets LKF i forårssemesteret 2004. Der er ikke
udsigt til, at et LKF i amtets regi vil være klar til

1.2.2004, hvorfor SS foreslår praktiske tiltag iværk-
sat før bevillinger er på plads, og således ordne beta-
ling sideløbende/efterfølgende. LKF kan evt. place-
res på 25. etage på Herlev. Der påtænker fælles
central administration af LKF i Herlev og på Rigsho-
spitalet. Sekretariatet  aftaler møde mellem SS,
Doris Østergaard (DIMS), MN og prof. Flemming
Gjerris (LKF på Rigshospitalet) med henblik på prak-
tiske detaljer. b) 8.semester ny studieplan: NEBB
opridser plan. Detailplanlægning er i gang, og seme-
steret kommer til at bestå af 4-ugers-tema-kurser
benævnt som tema E. F.G.H. I det kommende forårs-
semester oprettes kun 1 hold, hvor kliniske lektorer
og professorer skal varetage undervisning. Derefter
oprettes 3 hold på  Herlev sygehuse, hvor også klini-
ske lærere inddrages som undervisere. c) 9.semester
børnepsykiatri, overlæge Anne-Mette Skovgaard har
fremsendt redegørelse for ændringer i undervisnin-
gen til studenteraktiverende, tutorbaseret undervis-
ning, klinikker, videocases og ambulant børnepsykia-
tri. d) 7. semester, ny studieplan, har oplevet man-
gelfuld opfyldelse af mål for undervisningen. Detail-
planlægningen og strukturen mangler flere steder,
ligesom aftaler mellem den studerende og afdelin-
gen ikke er på plads i alle tilfælde Endvidere mang-
ler stadig studenterhyl på flere afdelinger?. En del af
undervisning er aktuelt placeret fra 10-12, hvilket
ødelægger de studerendes mulighed for at være ”med”
på afdelingerne. Udvalget er enige i at flytte under-
visningen til eftermiddags timerne. Thomas Lind
oplyser, at Hillerød Sygehus gør klar til at modtage
7. semester i foråret 2004, og Poul Erik Helkjær
oplyser at Næstved ligeledes er i planlægningsfasen.
e) 13. semester . Forårssemesteret imødegår en for
stor overbookning til, at det er acceptabelt. Klinik-
udvalgene afventer derfor godkendelse fra Studie-
nævn for Medicin til oprettelse af 4 rul. Ifald dette
godkendes, vil introduktionsforelæsningerne og 1 uge
af eksamens forelæsningerne blive nedlagt. f) 12.
semester . Jf. prognosetal for det kommende seme-
ster vil  overbooking blive nødvendig, idet det ikke
er muligt at oprette et hold 6 i Kbh.amt. Hertil
forespørger JP , om hver student så kan opnå til-
strækkeligt stort antal journaler? Da Kbh. amt hidtil
har haft planlagt lidt mere end 36 klinikker i medicin
og kirurgi vil det kunne lade sig gøre.  Fra SFM  har
man overvejet at inddrage Hillerød sygehus på 12.
semester, men i så fald vil der være mange logistiske
problemer forbundet hermed. I det kommende seme-
ster planlægges med alene med eksamensklinikker
fra  kl. 8-10 og forelæsninger kl. 10-12 som udgangs-
punkt. Endvidere ændres grundskemaet, således at
undervisningen på mandage og onsdage primært fore-
går på KAS Gentofte og KAS Herlev og tirsdag på
KAS Glostrup.
7. Universitetssekretariatet: a) Låsesystem
på KAs Glostrup iværksat b) Orientering om, at en
sekretær på KAS Glostrup efter påtale fra sin afde-
lingen ikke længere kan påregne at  udføre de lokale
studenteropgaver , som Klinikudvalget hidtil har
drage stor nytte af. - Klinikudvalget beklager  og på
baggrund af det oplyste ønsker at give sekretæren
sin fulde opbakning ved brev til sekretæren og afde-
lingen.  c) Driftsafdelingen på KAS Glostrup tilskri-
ves vedrørende de mange problemer, der er opstået
i forbindelse med ombygning m.v.. CS og SL
udarbejder brev. d) Der afventes tilbagemelding fra
Studienævn for Medicin vedrørende opdaterede
aflønningsfaktorer for erlagt undervisning. e) Klinik-
udvalgets vedtægter medsendes til næste møde med
henblik på revidering i forbindelse med ny studie-
plan.
8. Studienævn for Medicin:  Referat 03-08
omdelt.
9. Fastsættelse af mødedatoer i 2004:  05.01.,
02.02., 01.03., 05.04., 03.05. og 07.06.
10. Eventuelt: a)  MM melder afbud til næste
møde. b) BB bager en kage til førstkommende møde.
Mødet slut kl. 17.00 Næste møde mandag den 03.
november 2004 kl. 15.15.

Referentstudentersekretær
 Marie Bønnelycke                                          P:\01
Adm. Klinikudvalget KA\KLU\2003\KLU referat 6
oktober 2003 mb.doc

GRUNDET
UNDERBEMANDING PÅ
EKSAMENSKONTORET,
HAR MAN BESLUTTET
AT DER I PERIODEN FRA
27. OKTOBER 2003
FREM TIL 1. FEBRUAR
2004 LUKKES KL. 14.00.
EFTER KL. 14.00 KAN AL
HENVENDELSE SKE I
EKSPEDITIONEN
LOKALE 9.1.33B

MVH
EKSAMENSKONTORET.
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 46
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med./Int. Lokale
Mandag 10/11 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 10/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Onsdag 12/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 13/11 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 13/11 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 13/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 14/11 aflyst aflyst Ture Karbo MED 9.1.33a

TRÆFFETIDER : UGE 47
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med./Int. Lokale
Mandag 17/11 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Tirsdag 18/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Onsdag 19/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 20/11 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 20/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 21/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent
Mandag til torsdag: 0900 – 1600

Fredag: 0900 – 1500

NB!  MED  FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 15.2.4

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

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

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

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND

Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer.

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

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

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

GRAVID?

Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning  Det er muligt at opnå dispensation til
at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis
du skal føde midt i et semester, kan du fordele seme-
steret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter føds-
len over to, så du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedre-
gel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får
barn under en videregående uddannelse, kan få eks-
tra SU.  Moderen kan få 12 klip som tillæg til ram-
men om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:

-
almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen

- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3
måneder for faderen

- enkeltklip sammen med  almindelige klip i
12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen
(dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af
dine normale studieklip og bliver forsinket (med hen-
syn til klip) med mindre du samtidig består dine
eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.

Se mere på www. Su.dk

Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

STUDIET
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INTERESSERET I STAMCELLER?

Reproduktionsbiologisk Laboratorium på Rigshospi-
talet søger en forskningsinteresseret stud.med. på
fase II til at hjælpe med igangværende projekter.

Vi interesserer os bl.a. for oocyttens unikke evne til
cellulær reprogrammering og nulstilling af somati-
ske celler, og vi er interesserede i at finde metoder,
der omgår kloningsteknikker. Laboratoriet har des-
uden et tæt samarbejde med Rigshospitalets Fertili-
tetsklinik, og vi forventer snart at kunne komme til
at arbejde med humane embryonale stamceller.

Vi kan bl.a. tilbyde dig:
· Vejledning til OSVAL II-opgave
· Scholarstipendium (½-1 år)
· Medforfatterskab på artikler
· Oplæring i basal laboratorieteknik
· Ikke mindst: deltagelse i et forskningsfelt i

rivende udvikling

Forskningserfaring fra tidligere vil være en fordel,
men er ikke et must.

Skriv et par ord om dig selv til oliveri@rh.dk eller
ring og hør nærmere:

Roberto Oliveri
Læge, phd-studerende
35 45 58 23

Claus Yding Andersen
Seniorforsker, dr. med.
35 45 58 22

Anne Grete Byskov
Professor, dr. scient.
35 45 58 20

Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Juliane Ma-
rie Centeret, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø

BEITOSTØLEN 2004
·Er du dansk, stud.med. og på Fase II / Kandidat-
delen ?
·Interessere du dig for rehabilitering af handicap-
pede ?
·Kunne du tænke dig, at komme en uge til Norge
?
·Kan du stå på ski - klassisk og alpint ?

Endnu engang vil to danske medicinstuderende fra
Københavns Universitet få muligheden for at komme
en uge til Beitostølen i løbet af marts måned – gan-
ske gratis!

Historisk baggrund:
   I 1945 kom en stor gruppe norske lægestuderende
til Danmark for at læse medicin ved Københavns
Universitet og Århus Universitet, idet Oslo Univer-
sitet havde været lukket siden 1943 – jf. forholdene
under 2. Verdenskrig. Efter at have fuldført deres
kandidateksamen dannede disse læger et Styre (en
fond), der bl.a. havde til formål, at fastholde det
gode forhold imellem Norge og Danmark. Gennem-
snitsalderen for Fondsbestyrelsen, med bl.a. Carl
Severin Albertsen og Per Isachsen, ligger i dag om-
kring de 80; men de gamle drenge er stadig aktive. -
I gennem de sidste 20 år har medicinske studenter
fra K.U. modtaget rejsestipendiater (rejse, kost, logi
og ophold), således at de kunne komme til Beitostølen
Helsesportscenter i Valdres, Norge. Hér har de mod-
taget undervisning i medicinsk rehabilitering af pa-
tienter / klienter, der besidder en bred vifte af
handicaps.

Helsesportscenteret:
Beitostølen Helsesportscenter fylder primo novem-
ber 2003 – 33 år. Her tilbydes sommer-/vinter-, inde-
/ude-, individuelle-/hold-, samt sports- og fritids ak-
tiviteter. Her skal nævnes nogle eksempler: ridning,
svømning, vand-gymnastik, kajak, langrend,

langrends-pigging, slalom, snowboard, cykling, skøj-
teløb, rulleskøjteløb, klatring, gymnastik, atletik,
skydning, lyd-skydning, boldspil (blindebold, bordten-
nis, tennis, badminton, basketball, volleyball, etc.)
styrketræning / fysioterapi, musik, foredrag, natur- /
fjeldvandring samt fiskeri.
   Det faste personale dækker en bred vifte af funk-
tioner, hvoraf blot nogle er nævnt hér:  overlæger,
læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer,
idrætspædagoger, ski- og rideinstruktører, staldfolk,
lærer, reception, bogholderi, diætist, kokke, køkken-
assistenter, rengøringsdamer, varmemester, hånd-
værkere, piste- / løjpepersonel…

Opholdet:
De medicinske studenter, der kommer til Beitostølen
Helsesportscenter tilknyttes et fast team, hvor de
får mulighed for at indgå som hjælpeinstruktører for
en eller flere af teamets klienter (såvel inde som
ude). - I marts 2003 bestod Team I hovedsageligt af
neurologiske patienter, heriblandt flere fuldstændig
og ufuldstændige tværsnitslæsioner samt apoplexia
cerebri; mens Team III bestod af synshæmmede og
klienter med dissemineret sclerose. Begge teams var
ofte ude i det herlige vejr om formiddagen, hvor der
for alvor blev brændt energi af. Hen på eftermidda-
gen var programmet friere, hvor klienterne oftest
restituerede, trænede i fysioterapien eller i bassi-
net. Det frie eftermiddagsprogram gjorde ofte, at
man enten kunne træne individuelt med en af sine
klienter - eller at man kunne pudse sin egen skiform
af og nyde den norske natur højt oppe på fjeldet.

Opholdet er planlagt til at ligger i uge 10, 11 eller 12
– alt efter hvordan dét kan passe ind på dit forårs-
semester…
Ansøgningen stiles til Studievejledningen for Medi-
cin og skal være os i hænde senest den 14. 01.2004,
kl. 14:00.

Du kan få yderligere oplysninger og se billeder fra
Beitostølen 2003 – hvis du henvender dig til studie-
vejleder Ulrik Bodholdt (ubo@adm.ku.dk ) eller stu-
dievejleder Ture Karbo ( tka@adm.ku.dk ).

Studietilbud

ANATOMI II-EKSAMEN ER JF.
EKSAMENSPLANEN PLANLAGT
TIL 2. OG 3. DECEMBER 2003.

Det skal hermed meddeles, at denne
eksamen KUN afholdes den 3.
december 2003, efter aftale med
Medicinsk Anatomisk Institut.

Vh
Eksamenskontoret

HUSK: ÅRETS JULEFROKOST
DEN 12. DECEMBER

For 4., 5. og 6. semester
Billetsalg denne uge onsdag kl. 14-15 i Teilum

Torsdag og fredag kl. 11-12 i kantinen.

Mad- og festbillet 100 kr.
Festbillet 25 kr.

Fase I

BØGER SÆLGES!

KIRURGISK KOMPENDIUM 2. UDGAVE ~ ny-
este.
Sælges ubrugt 1200 kr.

MEDICINSK KOMPENDIUM 14. UDGAVE ~
næstnyeste.
Sælges næsten ubrugt 600 kr.
Indholdsmæssigt tæt på 15.udgave.

ORTOPÆDISK KIRURGI 4. UDGAVE
Af Sneppen, O. m.fl. 1998, 683 sider. Nypris ca.
700 kr.
Sælges ubrugt 200 kr.

Tlf. 35 42 69 03. Bedst om aftenen.

Annoncer

STUDIET & ANNONCER

SCOREBOGEN -
AFHENTNING OG SALG
Afhentning - absolut sidste chance:
Torsdag d. 13/11 kl. 15-16

Salg af resterende bøger:
Torsdag d. 13/11 kl. 16-17

Scorebogsredaktionen siger tak for i år

TIL 5. SEMESTER NY
ORDNING OG 6. SEMESTER
GAMMEL ORDNING

Orienteringsmøde om valg af
klinikudvalg på 6. semester

Når man tilmelder sig 6. semester på ny studie-
ordning skal man samtidig prioritere sit klinikudvalg.
Studievejledningen vil på mødet orientere om hvad

du som stud.med. skal tænke på i forbindelse med
prioriteringen.

Sted: Lundsgaard Auditoriet
Dato: torsdag den 20. november
Tidspunkt: 16.15-17

Og bemærk: Tilmeldingsfristen for 6.
semester er 1. december.

MVH Studievejledningen for Medicin
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DAGLIGDAGEN I AZURDUY –
RUNDBORDSPÆDAGOGIK OG
JACOSKO?

Hvad går man egentligt og laver på ulandsgruppens
projekter? Er det hele bare rundbordspædagogik og
jacosko? Det kunne man godt foranledes til at tro
efter at have læst nedenstående beskrivelse af Tho-
mas og Lone´s oplevelser fra Azurduy i Bolivia. Det
er en ganske kort beskrivelse af dels indtryk fra
huset hvor vi bor og dels indtryk fra de kurser som
ulandsgruppen er med til at arrangere. Ulands-
gruppens  projekter er dog meget mere end denne
beskrivelse giver udtryk for. Indgangsreplikken skal
naturligvis mødes med et rungende NEJ! Det er ikke
bare rundbordspædagogik og jacosko. Det er nær-
mere inspirerende organisatorisk arbejde og vandre-
støvler. Men det skal samtidigt tilføjes, at de under-
visningsmetoder der benyttes i de kurser som arran-
geres i samarbejde med de lokale sundhedsmyndig-
heder i udstrakt grad baserer sig på deltagelse med
udgangspunkt i deltagernes forståelse af emnet.
Nærværende beskrivelse giver derfor også en indsigt
i den måde, hvorpå vi interagerer med lokal-
befolkningen. God læselyst!

Vi har nu fundet en frekvens hvorpå vi kan høre
danske nyheder i radioen herovre. Det er ret hygge-
ligt. VI kan jo også følge med i vejrudsigten, og mens
efteråret faretruende melder sig i Danmark, nærmer
sommeren sig her med raske skridt. Det er begyndt
at regne i ny og næ, som regel sidst på eftermidda-
gen, og det er ikke bare støvregn der kommer, men
nærmere skybrud, når himlen åbner sig og det bul-
drer og tordner ude mellem bjergene! Men bønderne
og haven jubler over disse regnskyl. I vores nysåede
køkkenhave kikker både squash- og agurkeplanter,

radisser, salat og broccoli lystigt op af jorden og det
samme gør at væld af forskellige planter i haven, vel
nok mest ukrudt! Der er begyndt at komme små
ferskner på vores 3 ferskentræer og bladene herfra
giver nu en anelse skygge over hængekøjen. Når vi
står op om morgenen er luften som regel mild og
dejlig, mod de bidende kolde morgener vi havde i
juni, juli og august. De 6 grader i soveværelset i
vores uopvarmede hus er nu blevet til 18 grader og
soveposerne er pakket ned, da vi nu kan klare os med
dyner alene. Vi vågner som regel før kl. 7 af
æselskrydren, hanegal, hunde der gør, radioer der
spiller og folk der snakker, ja, der er tidligt gang i
byen. Da vores arbejdsdag først starter kl. 9, har vi
derfor tit en dejlig lang morgen men god tid til at
spise morgenmad og vågne. Katrine og Lone nyder
også at tage en morgenløbetur ud mellem bjergene,
hvorved de samtidig får hilst på alverdens forskel-
lige mennesker, der er på vej til eller fra Azurduy.
I starten af september var der storkursus for RPSerne
(landsbysundhedsarbejdere), hvor der blev undervist
i tuberkulose, sygeforsikring og problemer omkring
graviditet og fødsel samt prævention. Vi havde fået
lavet lille hæfte, der blev udleveret til alle, og havde
stået for at arrangere kurset i samarbejde med ho-
spitalet, hvorfra der også kom personale og undervi-
ste. Det skal til hvert kursus påpeges nøje, at det er
vigtigt, at de underviser på en partipatorisk måde,
så folk ikke falder helt i søvn under deres enetaler,
men når de først får lidt gang i fantasien går det
efterhånden rigtigt godt med det.
Vi lavede forskellige lege ind imellem og viste lys-
billeder fra Danmark en af aftenerne. Det var et
stort hit, men de kiggede noget undrende, da vi måtte
melde ud, at vi ikke ejede nogle køer i Danmark og
at vores forældre faktisk heller ikke gjorde, og de
opgav os helt da vi ikke engang kunne fortælle, hvor
meget en ko koster i Danmark! De var dog noget
benovede over de store marker og de fantastiske

traktorer og mejetærskere vi har (billederne var fra
70erne...), og over at hver enkelt bonde ejer sådan
nogle maskiner! Da Tejs begyndte at fortælle at der
findes automatiske malkemaskiner, der registrerer
hvor meget mælk den enkelte ko giver og regulerer
kosten derefter, rakte deres fantasi dog ikke læn-
gere, hvad var det dog for et land disse gringoer kom
fra?!!!
Her i oktober har vi været på RPS-kursus i byen
Pinos sammen med sygeplejersken Cristina, som vi
arbejder meget sammen med.
På kurset skulle der undervises i de samme temaer
som på storkurset, men for en noget mindre gruppe.
Der er 13 RPSere i denne region, men vi startede
kurset med kun 5 mand. Nogle kom til undervejs, da
de havde skullet gå i mange timer, og desuden blev
der valgt 2 nye RPSere på det ugentlige søndags-
landsbymøde på skolen, så vi sluttede af med at have
9 RPSere ved afslutningen på 3. dagen.
Kurset forløb ellers fint. Der blev farvelagt tegnin-
ger omkring tuberkulose, spillet spil med spørgsmål
omkring sygeforsikringen og lavet skuespil, bl.a med
deltagelse af Lone, der iført traditionelt boliviansk
tøj kom igennem både fødselskontrol, preeklampsi
og endelig fødsel, der foregik siddende på knæene,
som de fleste kvinder foretrækker herovre. Når der
blev gabt lidt for meget introducerede vi en lille leg,
som fik folk til at vågne igen. RPSerne fik sig også
øvet i at holde foredrag omkring de forskellige te-
maer udfra billeder og tekst, som det jo er meningen
at de skal gøre i deres landsbyer, når der er landsby-
møde. Dette er blevet øvet meget gennem tiden, og
de er efterhånden ved at være forholdsvis gode til
det. Med en god gang coca-tygning ud på eftermidda-
gen og nogle lege indimellem holdt alle mand den
gående i de 3 dage kurset varede.

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET

Medicinfortegnelsen år 2003/04
Medicinfortegnelsen år 2003/04 er nu klar til afhentning på sekretariat. Gør brug af dit medlemskab og spar 530,00 kr. Medicin-
fortegnelsen udleveres til FADL’s medlemmer startende fra 4. semester – fase l. Medicinfortegnelsen kan afhentes på sekretariatet.
Bemærk de ændrede åbningstider fra uge 45.

FADL’s forsikringsordning via Codan
Som tidligere meddelt i MOK, er forhandlingerne med Codan, vedrørende præmierne m.v. for år 2004 endnu ikke afsluttet.. Da
præmieniveauet m.v. endnu ikke er færdigforhandlet, er præmierne for år 2004 endnu ikke opkrævet. Betalingsfristen vil naturligvis
blive flyttet i forhold til tidligere år, hvor betalingsfristen har været fastsat til den 1. december. Sekretariatet håber, at forhandlin-
gerne er afklaret i næste uge, hvorefter brev vil blive udsendt til de medlemmer som er omfattet af forsikringen her i år 2003.

Ændrede åbningstider
Fra uge 45 vil sekretariatet have følgende åbningstider:
Mandag – Tirsdag fra 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00
Onsdag LUKKET også for telefoniske henvendelser
Torsdag 10.00 – 12.00 og  13.00 – 15.00
Fredag   10.00 -  12.00.

Lukkedagen er prøveordning frem til årsskiftet. Personalet har ikke fri om onsdagene, men dagene skal bruges til at klare en del af
de administrative opgaver der varetages af sekretariatet. Hvis det viser sig, at lukkedagen er uhensigtsmæssig vil vi naturligvis
tage lukkedagen op til revision. Du er altid velkommen til at skrive til sekretariatet på følgende mailadresse: kkf@fadl.dk

Hilsen fra sekretariatet/Anette og Linda

FADL

IMCC

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.

KÆRE VAGTTAGER!

Der er alt for mange, der skriver sig op til aftenvagter
både i hverdag og weekender!!! Dette betyder, at vi
konstant mangler vagttagere til dag og nattevagter på
hverdage. Det betyder også at der er en masse af jer,
der står skrevet forgæves op til vagter om aftenen….

FADL’s vagtbureau anbefaler, at du i stedet sætter dig
ned og kigger din kalender igennem for hverdage, hvor
du har mulighed for at tage dagvagter eller nattevag-
ter. Hvis du skriver dig op til enkeltstående dagvagter
tæller dette IKKE med i dine tre opskrivninger (dette
indføres pr. 3/11 ’03 som forsøgsordning og revideres
1/12 ’03). HUSK at bruge chancelisten til både dag og
nattevagter.
Der er desuden rigtig mange, der ringer for at skrive
sig op mellem 10 og 12, vi har ofte meget travlt på
dette tidspunkt, så hvis der er optaget må du meget
gerne ringe lidt senere…

HUSK desuden at vi opstarter dreamteam-ordning ul-
timo november, så du atter kan samle points til ønske-
vagterne!!

OBLIGATORISKE
BRANDKURSER
Da der er blevet aflyst 4 kurser i efteråret, og da vi
ved at der stadig er nogle som ikke har taget kurset
har vi bestilt yderligere 5 kurser.

Kurserne kører således:

Mandag den 24.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Tirsdag den 25.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Onsdag den 26.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 27.11.03 kl. 16.30 – 20.30
Lørdag den 29.11.03 kl. 10.00 – 14.00

Du kan tilmelde dig kurserne på www.fadl-vagt.dk  eller
på Vagtbureauet.

Dette er de absolut sidste kurser i 2003 og har du ikke
taget kurset inden 01.01.2004 kan du ikke tage vagter
i HS.

OBLIGATORISKE
 GENOPLIVNINGSKURSER

Kurserne kører til og med torsdag den 20.11.03 og du
kan tilmelde dig på www.fadl-vagt.dk  eller på Vagt-
bureauet.

Har du ikke taget kurset inden 01.01.2004 kan du ikke
tage vagter i HS.

STUDENTER TIL
ALLERGIKLINIK.
Speciallægeklinik søger 2 medicinstuderende til at del-
tage i allergivaccination.
Arbejdstiden er mandag og onsdag 7.50 til 8.00

Der gives betaling for 2 fulde timer pr. gang. (MVS-løn)
Yderligere info/ansøgning: Hurtigst muligt til dr. med.
Andreas Frost på a.frost@dadlnet.dk
Se evt. klinikkens hjemmeside: www.astmadoc.dk

HOLD 4409 RIGSHOSPITALET
SØGER 3 NYE VENTILATØRER
4409 er afdelingshold på neurokirurgisk intensiv (2094),
som dækker dag, aften og nat i 2 perioder af 1 uges
varighed hver måned. Vagterne foregår fortrinsvis på
afdelingens epilepsistue, med opgaver som EEG-
monitorering, anfalds-rapportering m.m.
De øvrige vagtopgaver er blandet SPV og VT, efter-
som vi fra tid til anden opfylder andre arbejdsopgaver
på afdelingen.

Krav:
Min 100 VT-timer.
4, max 5 vagter om måneden.

Ansøgere der kan starte allerede fra december vil blive
foretrukket. Erfaring indenfor neurokirurgi og epilepsi
er også et plus. Sidst vil ansøgere der er fleksible
(dvs. lader sig ikke skræmme af en nattevagt eller to)
blive foretrukket.

Ansøgning: Ring til holdleder Dennis Röser på
32966840, eller skriv til phoenix@stud.ku.dk

HJEMMEVENTILATØRHOLD
4630 SØGER 1-2 NYE
MEDLEMMER
pr. 1. november

Holdet passer en 4-årig dreng på Frederiksberg.

Arbejdstiden er fra 22.00 til 07.00 fra mandag til fredag
og fra kl. 23.00 i weekenden, og  arbejdet består af
sondemadning, personlig pleje og sugning ved behov.

Der er kat i hjemmet.

Krav: Mindst 200 VT-timer, helst erfaring med at ar-
bejde med børn.

Ansøgere bedes hurtigst muligt kontakte vagtbureauet.

VT-HJEMMEHOLD 1516
søger nye medlemmer

Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med
ALS. Patienten er lammet, og skal have hjælp til     alt,
herunder sugning af mund og svælg, af og til.

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 12 timers vagter. Antal vagter pr. måned
aftales nærmere.

Løn:   VT-holdløn.

Krav: VT-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. arbejde
– men søg gerne uanset hvad.

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet, el. holdleder
Karsten Wiborg, tlf.: 2623 2493

Ansøgningfrist: Mandag den 17. november 2003 kl.
15:00
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Krolf?
Krolf er en krydsning - i vore dage måske nærmere
en gensplejsning - af kroket og golf.
Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt.
Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen
skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf.
Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk
og laver nogle huller i plænen i stedet for. Er der lidt
forhindringer i form af bede, flagstænger, solure,
træer, buske eller sten opsat til lejligheden, så er
det da kun endnu sjovere

Bane
En krolfbane har 1 til 12 huller, alt efter områdets
størrelse. Hvis der er pladsmangel, kan man spille til
et hul fra forskellige steder, så det virker som flere
forskellige huller. Hvis banen ikke bruges af mere
end 6-8 spiller på een gang, kan banerne også gå på
kryds og tværs. Fra startsted til hul skal der være fra
5 til 30 m. Veltrimmede greens er ikke særlig sjove,
så lidt ujævnt græs er helt fint.
Naturlige forhindringer, i form af buske, træer, sten,
solure, flagstænger, små bakker og blomsterbede,
gør kun banen sjovere.

Udstyr
Almindeligt kroketudstyr er helt fint til mindre ba-
ner i villahaver. Hvis banen er længere, kan man selv
lave nogle trækøller, og så bruge kroketkugler.
'Rigtigt' krolfudstyr er lavet af nylon, som stort set
er uforgængeligt.
Trækøller og -kugler er noget billigere end 'rigtigt'
krolfudstyr, men holder ikke evigt. Om man vil skifte
til nylonudstyr er helt afhængig af banens størrelse
og hvor tit der spilles.

Regler
Det gælder, i al sin enkelhed, om at få kuglen i hul på
færrest antal slag.

Alle spillere er på banen samtidig. Først
slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2,
spiller 3 osv. Rækkefølgen bibeholdes
hele tiden. Man tildeles 1 straffeslag,
hvis man slår for tidligt eller til en for-
kert kugle, og alle implicerede kugler
flyttes tilbage.
Man må ikke flytte flag eller andre for-
hindringer, hvorimod nedfaldne blade,
grene og lignende godt må fjernes.
Hvis man direkte fra startstedet slår
sin kugle i hul, er det en holein-one, og
den tæller 0 slag.
Hvis man har slået sin kugle hen i nær-
heden af hullet på 1 slag og så bliver
hjulpet i hul af andre, er det ikke en
hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.
Hvis kuglen ligger så den ikke kan spil-
les, må man tage den op til 15 cm væk
fra forhindringen, men det, at flytte kug-
len, betragtes som 1 slag.
Hvis kuglen ryger helt ud af banen, ind i
et bed, i en sø eller andre steder, hvor
den skal flyttes ind på banen igen, ko-
ster det 1 slag at gøre dette. Kuglen
flyttes den kortest mulige vej ind på
banen. Det koster ikke 1 slag, hvis an-
dre har skubbet éns kugle ud af banen.

HAR DU LÆNGE UNDRET DIG? JAMEN, STOP DET! MOK GIVER DIG ALLE SVARENE

VAGTBUREAUET
VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. november 2003 til
Vagtbureauet

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1502 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.

Ansøgning: Mandag den 17. november 2003

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

2-3 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. December skal vi bruge to-tre nye hold-
medlemmer til MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter:

-Daglig udlevering af ovennævnte præparater i over-
ensstemmelse med givne ordinationer.
-Udlevering af præparater til enkelte udvalgte klienter
i eget hjem
-Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
-Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
-Daglig social kontakt til klienter.

Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager ud-
gangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:

-Have bestået farmakologi.
-Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
-Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele året.
-Have et minimum af stedsans!!!
-Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 27/11 kl. 17.00

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstå-
ende krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
tirsdag d. 25/11.03 kl.12

Holdleder
Ikram Sarwar
Tlf.: 29726137

OBS!

"Muffe" anvender også
kroketslaget, men med
tværstillet køllehoved
Copyright www.krolf.dk

www.fadlvagt.dk
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STORMØDE OM VIDENSKABELIG
UDREDELIGHED.
Tid og sted: Torsdag d. 20. november kl. 15.30- 19.00
i Dam auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3,
2200 København.
Program:www.dsm5.suite.dk/moder.htm

Arrangør: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik
og Metode.

Kontakt: Bo Rud Christoffersen, borud@mail.dk.

Alle er velkomne.

BasisgrupperINDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING: MEDICINSK
FILOSOFI

Som medicin studerende har man ofte mange vigtige
etiske og filosofiske spørgsmål til det vil lære på
studiet. Vi er derfor en gruppe studerende der nu går
sammen for at diskutere disse spørgsmål. Der har
tidligere været en forening på området Medicinsk
filosofisk forening men den har været
inaktiv i længere tid. Vi vil derfor nu
genoprette denne eller stifte en til-
svarende.

Indledende generalforsamling finder
sted torsdag d. 13 nov. 2003 kl. 16.00
i lokale 1.2.15

Dagorden:
- Indledning: Oplæg om foreningens formål
- Oprettelse af foreningen
- Medlemsindtegning
- Valg af dirigent
- Foreningens formålsparagraf og vedtægter
- Valg af bestyrelse og arbejdsudvalg
- Aktivitets plan for foråret 2004

På vegne af initiativgruppen

Kenneth Geving Andersen
Lau Bertholdt

FØR DU VÆLGER H:S SOM
TURNUSAMT…
Skal du vide lidt om ventelisten i H:S. Det er nemlig
sådan, at ventelisten er lang i H:S. Til foråret bliver
18 ud af 42 pladser fordelt til folk fra tidligere
nummerfordelinger. Dvs der reelt er 24 pladser til
42 nye kandidater.  Nogle skal i militæret, andre
forske eller på barsel, så reelt er vi nok 10 stykker,
der ikke fik plads til foråret. Det betyder for dig, der
vil i H:S, at der er 10 plus alle de, der kommer
tilbage fra barsel, forskning, militærtjeneste, som

skal have turnusplads netop til efteråret, hvor du
også gerne vil i turnus. Nu er det sådan, at vi ikke
kommer før dig sålænge dit nummer er bedre end
vores. Omvendt skal vi placeres til efteråret (garan-
teret plads). Hvad betyder det for dig, som skal prio-
ritere turnusamt nu? Ja det betyder, at hvis ikke dit
nummer er blandt de 25 (måske 30) bedste ud af de
42, som får tildelt H:S som turnusamt,  kan du for-
vente først at starte med turnus til foråret 2005. Om
foråret skal du så vente, til alle de ny kandidater
med bedre nummer end dig kommer i turnus, men du
er garanteret start. Således kan du reelt vente indtil

Debat juni 2005 inden du kommer i turnus. Tænk lige over
det!

Er du så uheldig ikke at få tildelt turnusplads til
efteråret, kan du henvende dig til andre turnusamter.
Her kan du komme på deres venteliste, og bliver du
tilbudt en plads i et andet amt, så kan du nedbringe
din ventetid på den måde.

Således er det efter de gældende regler i H:S. H:S
påtænker ændringer i deres administration af turnus-
pladserne, men hvad det indebærer, kan jeg ikke sige
noget om.

Margrethe Lynggaard, 13 semester

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

1.”Jorden Under Mine Fødder” og ”Anatomy of Music”
– oplæg og film

Dokumentarfilminstruktør Michael Noer præsente-
rer og viser sine 2 film fra Panuminstituttet.

”Jorden Under Mine Fødder”, et portræt af et liden-
skabeligt menneske; ca. 13. minutter: Finn Boysen
Møller er en elsket lektor på Panuminstituttet, hans
speciale er anatomi og hans passion er menneskets
fødder, men i rejsen imod anatomisk erkendelse duk-
ker der også eksistentielle konflikter op - vi er alle
mennesker, vi har alle en lidenskab, vi har alle to
fødder der bør holde os gående indtil døden presser
sig på.

“Anatomy of Music”, musical, med alt hvad dertil
hører; ca. 13. minutter: Der foregår noget mærkeligt
i kælderen, et tvillingepar synger kærligt, gangene
transporterer lydene så det forvandles til ekko og
sang. Denne film handler om Panuminstituttets arki-
tektur og mennesker, som via musik alle knyttes
sammen til en sansning.

Arrangeres i samarbejde med Panums filmklub P8’n

Tid: Torsdag den 13. november kl. 19.30
Sted: Studenterklubben, Panum

2. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

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

Torsdag den 6. november får vi besøg af Vivian
Høxbro, som bl.a. har skrevet bogen ”Dominostrik”.
Hun vil fortælle og vise eksempler på sin strik. Tag
endelig dit eget strikketøj med; man må gerne strikke
mens hun taler! Der vil være kaffe og kage. Vel
mødt!

Kontakt evt. Lise Lotz på 35 32 70 94 (mandag og
onsdag) eller 35 36 98 81 (torsdag), hvis du vil vide
mere.

3. ”Hjertets Dannelse” - en evolutionær musikalsk
aftengudstjeneste

Vær med i en anderledes gudstjeneste

Gennem evolution er vi blevet dannet til dem vi er i
dag. Fra umælende, gryntende dyr til mennesker
med et højt udviklet sprog. Ligesådan sker udviklin-
gen af den enkelte ikke en gang for alle. Ingen af os
er skabt helt færdige, men vi  bliver under naturlige
forhold ved med at vokse til vi bliver udvoksede, så
bliver vi efterhånden gamle.
Vores egen naturlige fysiske og biologiske skabelse
som mennesker har vi ikke haft megen indflydelse
på. Måske er vi ved at få en sådan indflydelse.  Men
om også ånden og kærligheden er vokset i evolution-
ens løb det er spørgsmålet.

Gudstjenesten vil gennemspille evolutionens vækst
fra dyb uartikuleret brummen til artikuleret tale og
sang.  Herigennem vil der udfolde sig både i ord og
følelse, hvad en kristen åndelig vækst kunne være.
Hovedinspirationskilden er N.F.S. Grundtvig, som
er mest kendt for sine salmer, og netop sangen var
for ham åndens element. I musikken og sangen blev
sanselighed og  betydning forenet i et udtryk og den
enkeltes stemme indgår i det fælles kor, og skabte
en krop og en ånd.

Musikken vil være rytmisk og blive spillet af musi-
kerne Christian Glass (percussion), Sune Ørvad (gui-
tar), Nikolaj Wolf (bas og moog), Julie Asmussen
(voc.).

”Hjertets Dannelse, som Konstens Værk er en Begi-
venhed, som udfylder hele Tiden og omfatter hele
Verden.” Grundtvig

Tid: Tirsdag den18. november 2003 kl. 22. 30
Sted: Skt. Johannes Kirke

4. Thanksgiving
En aften efter amerikansk tilsnit med fokus på det,
som vi har grund til at være taknemmelige over. Der
vil være kalkunsteg og andet godt at spise. Før spis-
ningen fortæller akademisk medarbejder Jennie
Gunnarsen, KUA, om Thanksgiving i USA og om en
amerikaners møde med Danmark.

Tid: 27. november 2003, kl. 19.00
Mødested: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148
Tilmelding: til lotz@adm.ku.dk senest 24. november
Pris: Kr. 75,- som betales når du kommer

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.

PR-ANNONCE:
Vind 2 flasker rødvin og bliv kendt…
Sidder du og gemmer på en lille reklamemand i ma-
ven, er det måske lige dig, vi kan bruge? Vi har
nemlig brug for et nyt logo.

Logoet skal bruges til SCORP (Standing Committe
On Refugees and Peace), som er en undergruppe un-
der IMCC. I SCORP sætter vi fokus på flygtninge-
problematikker, konfliktforebyggelse, integration,
menneskerettigheder og humanitære hjælpeorgani-
sationer. Dette ville vi gerne have indbefattet i et
nyt logo.

Kan du kreere vores nye image?
Vær med i konkurrencen om to flasker dejlig vin til
den der tegner det bedste logo…

Forslag til nyt SCORP logo skal lægges i IMCC´s
postkasse senest fredag d.5 december 2003.

Vi glæder os til at hvor kreative medicinstuderende
kan være…
Med venlig hilsen
SCORP

INDRE ORGANER & DEBAT
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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

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

Årsberetning om MSR's
arbejde

Beretning fra afgåede formand:

De sidste to år har været meget spæn-
dende og udfordrende set med MSR øjne.
Der der sket mange positive ændringer på
bl.a. ny studieordning, som kun er kom-
met istand ved nogle aktivt arbejdende
studenterpolitikere i HR og MSR.

For at skabe et lille overblik over hvad
MSR har lavet og opnået de sidst to år, vil
jeg lave en kort oversigt:

1: MSR har markant øget antallet af
aktive igennem de sidste to år.
Således sidder der nu studenter-
repræsentanter i samtlige 31 udvalg og
nævn. Den positive udvikling er ligeledes
gået mod at det er studenter fra ny
studieordning der besidder på de fleste
pladser i diverse udvalg, og at alle seme-
stre fra ny studieordning er repræsenteret
til alle MSR møderne.

2: Studieordningsændringer har, og er
fortsat, en af MSR's vigtigste arbejdsopga-
ver. Som man har kunne læse i tidligere
MOK, er vi igang med at få ændret på hele
fase 1 (1-5 sem.) på ny studieordning,
således at studieordningen forhåbentlig
kan nå at forbedres med effekt fra
efteråret 2004.
Bl.a. flyttes alle sundhedspsykologitimerne
og eksamen fra 2. til 1 semester. Almen
embryologi flyttes fra 3. til 2.semester.
Samt mange andre ændringer.

3: MSR har prøvet at sikre at den første
årgang på ny studieordning, får
tidligere besked omkring de nye
semestres kursusopbygning og
eksamensform, så de ikke kommer til at
stå i samme ubehagelige situation som på
4.semester, hvor de ikke vidste hvordan
deres eksamen ville komme til at være før
få uger op til  eksamen.

4: MSR har de sidste to år gjort meget for at
reklamere for sig selv og indformere folk
hvad MSR's arbejdsopgaver er.

Nedenstående er nogle eksempler på dette.

- MSR har fået lavet sig en reklamefolder,
der kort og præcist fortæller om hvad MSR er
og hvad vi arbejder med

- Semesterudvalgsrepræsentanterne er
hvert semester begyndt at tage ud til de
respektive semesters holdrepræsentanter
for at indformere dem om arbejdet i MSR og
vigtigheden af kontakten til MSR.

- MSR har lavet et oplæg (rollespil) der
skal tages med på alle sommerrusturene.
MSR har fået meget positive tilbagemeldinger
fra rusvejlederne omkring rollespillet, der
indfører russerne i de politiske organer og
arbejdsopgaver i disse organer, så rus-
vejlederne til næste år gerne vil uddannes
endnu bedre i de politiske organer for at
kunne agere bedre i rollespillet.

- MSR har forsøgt at gøre endnu mere op-
mærksom på sig selv i MOK, og er bl.a.
begyndt at sætte billeder af udvalgs-
repræsentanter i.

- MSR har ligeledes været repræsenteret til
nogle af de første forelæsninger på 1.se-
mester for at indformere om vigtigheden af at
deltage aktivt i MSR, for at forbedre sit eget
studie.

- MSR har ligeledes været i nyhederne og
udtalt sig om det svenske optag på uddannel-
sen.

5: MSR har fået lavet sig en udvalgsmappe
der ligger oppe på MSR kontoret, så alle
medicinstuderende kan gå op og se hvem der
repræsenterer dem og hvad der diskuteres i
diverse udvalg og nævn.

6: MSR har fået nyt logo og ny  hjemme-
side.

7: MSR ændrede på forrige generalfor-
samling sine vedtægter, for bl.a. at sikre at
man på MSR møderne får tilbagemeldinger fra
alle de udvalg som vi har repræsentanter i.

8: MSR planlægger nu datoerne for alle
semstrets MSR møder på fagrådsdagen,
så man nu allerede i starten af semestret kan
skrive alle semestrets MSR møder i kalende-
ren.

9: MSR fik sig sidste år en sekretær, der
bl.a. deltager ved alle MSR møder og skriver
referater.

10: MSR ændrede sidste år på MSR kon-
toret, og fik installeret helt nye computere til
afbenyttelse for alle studenterpolitikere.

11: MSR har ligeledes gjort meget for det
sociale, så folk der deltager til MSR møderne
kommer til at lære hinanden lidt bedre at
kende.

Nogle arbejdsopgaver, som MSR arbejder
med i øjeblikket udover studieordnings-
ændringer resumeres kort nedenfor:

1: Fjernelse af 5 laget eksamenspapir, samt
indførsel af computere til eksamen.

2: Forbedringer af målbeskrivelser på alle
semestre på ny studieordning.

3: Øget integration mellem fagene på et seme-
ster.

4: Forbedret klinik til studerende på ny
studieordning.

5: Mulighed for valgfag i uddannelsen.

Som afgåede formand føler jeg, at jeg har op-
nået de målsætninger jeg satte mig som for-
mand for to år siden, og vil afslutningsvis
have lov til, på vejne af alle medicinstude-
rende, at sige tak til alle fra MSR der har lagt
et stort arbejde i at alle lægestuderendes
studietid på KU bliver en god og lærerig tid,
som man kan se tilbage på med glæde og for-
nøjelse.
Ligeledes vil jeg have lov til at ønske den nye
formand (Helene Hvidman) held og lykke med
fremtiden i MSR.

                   Med venlig hilsen
                   Bo Biering-Sørensen

MSR



12


