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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 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@mok.info)

Denne uges forside: Scorebogsredaktionen

Onsdag:
MOK nr 11, 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)

Så er der kun to numre af MOK
tilbage i dette semester, da
redaktionen også skal læse til
eksamen. Deadline for MOK #12 er
mandag den 24. oktober og for
MOK #13 er det mandag den 1.
december.

Mvh
MOK-red/Gordon

Redaktionelt

Styrende organer
STUDIENÆVNS-
MØDEREFERAT
Afholdt: 7. oktober 2003
Referent: Grete M. Rossing
Til stede: Pernille Due, Kirstine Fabritius, Mogens
Holst Nissen, Helene Hvidman, Poul Jaszczak, Chri-
stina Jensen-Dahm, Caroline Nielsen, Bo Biering-
Sørensen (suppl. for Henrik Frederiksen).
Endvidere deltog Charlotte Paisley (fuldmægtig),
Ditte Skovgaard, Lone-Emilie Rasmussen
(studievejl.), Gitte Birkbøll, Grete Rossing.
Afbud: Henrik H. Frederiksen
Fraværende: Birte Glenthøj, Niels Højby

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-09
4. Studie- og eksamensordningen
a. Revision af 1.-5. semester – forslag fra

Følgegruppen
b. Godkendelse af Kommissorium for

Udvalget vedr. Kliniske Færdigheder
inkl. Kommunikation

c. Godkendelse af tutorvejledning
5. Afløsningsopgaver
6. Etablering af ”Studium generale”
7. Meddelelser
a. Ekstraordinær eksamen i cellebiologi
b. Klinisk kapacitet
c. Bekendtgørelse om studiet – fakultetets

svar til ministeriet
d. Summerschools og udveksling af stude-

rende
e. Rapport fra AMEE-møde
8. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om forlængelse af frist for beståelse af
fase I blev ikke imødekommet.
I forbindelse med en ansøgning om revurdering blev
det besluttet at indkalde den studerende til samtale
hos studielederen.
En ansøgning om forlænget frist for 2-års reglen blev
imødekommet grundet særlige forhold. Den stude-
rende indkaldes til samtale.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 03-09 godkendt med tilføjelse.
ad 4 Studie- og eksamensordningen
a. Revision af 1.-5. semester – forslag fra Følge-
gruppen. Efter en længere drøftelse af de fremsatte
forslag besluttede studienævnet at anmode om en
faglig begrundelse for ønsket om mundtlig eksamen
på 5. semester samt et detaljeret forslag til en sådan
eksamen. Endvidere ønskede studienævnet en ræk-
kefølge i organkurserne, som giver større mening i
fagblokkene. Det bør undersøges, hvordan der sikres
tid til OSVAL og om det er muligt at samle det
tidlige kliniske ophold i de 2 første uger på 4. seme-
ster. – Da der i forslaget er flyttet rundt på en del

GRUNDET UNDERBEMANDING PÅ
EKSAMENSKONTORET, HAR MAN BESLUT-

TET AT DER I PERIODEN FRA 27. OKTO-
BER 2003  FREM TIL 1. FEBRUAR 2004 LUK-

KES KL. 14.00.
EFTER KL. 14.00 KAN AL HENVENDELSE
SKE I EKSPEDITIONEN LOKALE 9.1.33B

MVH EKSAMENSKONTORET.

SÅ ER DET SAGT!
Brian Nielsen er blevet anholdt. Angiveligt kom han
til at stikke en politibetjent en på skallen, så han
måtte indlægges med hjernerystelse. Et spørgsmål
presser sig på: Lærer de ikke at slå fra sig på Politisk-
olen?

Held og lykke til alle der er tilmeldt turnus. Husk at
et godt nummer er bedre end intet nummer.

Var du vild med Big Brother, Robinson, Stjerne for
en Aften og Popstars Showtime?

Nu er det her: BigPopRobinson for en Aften

Koncept: En halvnøgen, barmfager blondine synger
og danser til dårlige coverversioner af gamle 70’er
hits, mens hun barberer sig forneden. Med sig på den
øde stillehavsø har hun kun et karaokeanlæg, en sha-
ver og et webcam.

KUN på TV Danmark 1 og 2, 3+, DR1 og
TV2

MOK-red/Bo & Maverick
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timer udbad studienævnet sig endvidere en samlet
oversigt over det nuværende  og det fremtidige skema.
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
bestående af professor Jens Juul Holst (fmd. for 5.
semesterudvalget), professor Hans Sjöström (fra
følgegruppens formandskab), lektor Mogens Holst Nis-
sen (fmd. 1. semesterudvalget) samt studenter-
repræsentanterne Helene Hvidman, Kirstine
Fabritius og Christina Jensen-Dahm til at arbejde
videre med forslaget.
b. Godkendelse af Kommissorium vedr. Kliniske
Færdigheder inkl. Kommunikation. Det udsendte
kommissorium blev godkendt. Kom-missoriet vil blive
udsendt til udvalgets medlemmer.
c. Godkendelse af tutorvejledning. Kvalitets-
udviklingsudvalget havde udarbejdet  forslag til vej-
ledning til kliniske tutorer 7 semester,  mål-beskri-
velse for semestret samt forslag til læringskontrakt.
Med enkelte rettelser godkendte studienævnet ma-
terialet, som via klinikudvalgene vil tilgå tutorerne.
ad 5 Afløsningsopgaver

Efter en længere drøftelse besluttede studie-
nævnet med henvisning til OSVAL opgaverne og den
snarlige indførelse af Bologna deklaratio-nen at an-
befale, at det ikke vil være muligt at udarbejde
afløsningsop-gaver under 2000 studieordningen.
På 1986 studieordningen vil det fortsat være muligt
at udarbejde af-løsningsopgaver.
Samtlige kursusledere vil bliver orienteret skriftligt
om denne beslut-ning.
ad 6 Studium generale

Det fremsendte forslag blev drøftet. Studie-
nævnet besluttede at frem-sende forslaget til de re-
levante fag med anmodning om opgørelse over hvilke
områder af et studium generale, der allerede er dæk-
ket, hvor i studiet de ligger og hvor mange timer de
dækker.
ad 6 Meddelelser

Pernille Due havde modtaget en henven-
delse fra områdeleder Martin Noer med anmodning
om, at der udpeges studenterrepræsentanter til anke-
kommissioner. Der er for tiden 6 sager der skal be-
handles. Bo Biering-Sørensen oplyste, at repræsen-
tanterne var fundet; Martin Noer vil få tilsendt nav-
nene. – Der var i studienævnet enighed om, at arbej-
det i ankekommissioner burde honoreres.

a. Ekstraordinær eksamen i celle-
biologi. Der blev fra de studerende gjort gældende,
at ikke alle havde modtaget oplysning om tilbudet. –
Det blev understreget, at kun studerende som havde
deltaget i den or-dinære eksamen i cellebiologi, som-
meren 2003  eksamen, var beretti-gede til tilbudet
om den ekstraordinære eksamen. – Det undersøges
endnu engang, om alle berettigede har fået tilbudet.
b. Klinisk kapacitet. Studieledelsen og klinik-
udvalgene har besluttet at søge at sikre den maksi-
male kliniske kapacitet i de kommende år med store
studenterårgange på den kliniske del af studiet.
Studiele-delsen vil gøre dette ved følgende tre til-
tag: 1. at søge at skabe alterna-tive undervisnings-
former på de områder, hvor den kliniske kapacitet
ikke kan øges 2. ved at sikre maksimal udnyttelse af
de allerede ind-dragne afdelinger /hospitaler 3. at
indlede forhandlinger med hospita-ler og afdelinger
som endnu ikke indgår i undervisningen på fagområ-
der, hvor der mangler kapacitet i fremtiden.
c. Bekendtgørelse om studiet – fakultetets-
svar til ministeriet . Fa-kultetet har fremsendt svar
til Ministeriet vedrørende deres forespørg-sel om
udarbejdelsen af en fælles rammebekendtgørelse for
samtlige bachelor og kandidat studier i landet. I
svaret blev det anført, at der er en række problemer
i forhold til indførelsen af en sådan, som overve-
jende vedrører kravet om stor valgfrihed. Da medicin-

studiet er et auto-risationsgivende studie og i forve-
jen er ganske tidspresset af en ram-me på 6 år, er det
vanskeligt at indordne studiet under en fælles ram-
me med disse krav.
d.  Summerschools og udveksling af studerende.
På et møde mellem dekanatet og repræsentanter for
de forskellige studenterorganisationer på Fakulte-
tet var der fremsat forslag om at udbyde
summerschools og sommer laboratorieophold på
SUND. En studerende havde efterføl-gende udarbej-
det et oplæg, som nu er fremsendt til Fakultetets
Forsk-ningsudvalg med anmodning om en redegørelse,
der behandler både de faglige og økonomiske aspek-
ter ved en realisering af projektet.
e. AMEE-møde 2003. Helene Hvidman refererede
kort fra mødet, som havde været yderst velorganise-
ret og givet mange nye kontakter. Den fremsendte
rapport drøftes på næste møde.
f. Rustur. Pernille Due meddelte, at der var modta-
get en klage over rusturen. Studienævnet fandt de
anførte forhold helt uacceptable. Mo-gens Holst Nis-
sen tager initiativ til at indkalde Overvintrings-
gruppen til møde. Endvidere vil der sammen med
rusvejlederne blive udarbej-det retningslinier for af-
holdelse af ruskurser.
Eksamen i biokemi. Der var fra eksamensformanden
fremsat ønske om at flytte eksamen fra d. 17. decem-
ber til 22. december. Dette er afslå-et.
ad 7 Eventuelt

Det blev fra de studerende oplyst, at
anatomerne meddeler de stude-rende, at de skal være
forberedte på, at der kan blive indført en spot på 4.
og 5. semester. – Studienævnet har tidligere afvist
at der indføres spotprøver på disse semestre.
Anatomerne vil blive bedt om at afholde sig fra så-
danne udmeldinger.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 47

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder 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

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

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  !

HOLDSÆTNING
FORÅR 2004
FOR STUDERENDE DER SKAL
TILMELDES 2.-5. SEMESTER TIL
FORÅRET 2004
dvs. du går på 1.-4. semester
Tilmeldingsfristen er 10. januar 2004
Afmeldingsfristen er ligeledes 10.
januar 2004. 5. semester skal bemærke,
at der torsdag den 20. november 2003
klokken 16.15-17 i Lundsgaard
Auditoriet afholdes orienteringstime
om valg/prioritering af klinikudvalg
på 6. semester.

FOR STUDERENDE DER SKAL
TILMELDES 6.-13. SEMESTER
TIL FORÅRET 2004
dvs. du går på 5.-12. semester
Tilmeldingsfristen er 1. december 2003
Afmeldingsfristen er 10. januar 2004
Bemærk tilmeldinger/afmeldinger
modtaget efter ovenstående datoer vil
først blive
behandlet ved udgangen af januar
2004, og man kan derfor ikke forvente
at blive
holdsat.

Spørgsmål om holdsætning skal
rettes til følgende:
1. semester
 Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, tlf. 35 32 70 92
2. semester
Bianca Houlind, lokale 18.1.12, tlf. 35 32 72 11
3. semester
Pia Keller, lokale 33.4.42, tlf. 35 32 79 84
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4. semester
 Therese Lyloff, lokale 12.6, tlf. 35 32 75 71/35 32 75 02
5. semester
Therese Lyloff, lokale 12.6, tlf. 35 32 75 71/35 32 75 02
6. semester
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, tlf. 35 32 70 92
7.-13. semester
Henvend dig i dit klinikudvalgssekretariat
KRH                Lili Hansen, tlf. 35 45 44 38
KKK                Susan Post, tlf. 36 32 27 92
KKA                Birthe Brogaard, tlf. 44 88 33 71

Gentagelse af undervisning uden
tungtvejende årsag Ansøgningsfrist er
10. januar 2004. Mener du at du har
tungtvejende grund til at få gentaget
din undervisning skal dustraks
henvende dig til studievejledningen for
medicin.

Tilmeldingsblanketter til de enkelte
semestre kan hentes ned fra
fakultetets hjemmeside:
www.sund.ku.dk.
Vælg Uddannelse > Blanketter >
Medicin

OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel
ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre /
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSA-
MENER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den studerende der
er startet februar 2000, som forsinkes efter…..

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt
andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt om-
handle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået!

7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. seme-
ster (N). Man vil skulle afholde den resterende klinik
i sommerferien samt deltage i en særlig tentamen.
Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode
herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og
12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og den
studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer!

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 ekstra SU.
Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om
støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
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- 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 må-
neder 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 hensyn
til klip) med mindre du samtidig består dine eksami-
ner.

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.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet
besluttet at tilbyde dig en 1 time
ekstra ved skriftlige eksaminer.

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

Sidste frist er 14 dage før
eksamens afholdelse.

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.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside

WWW.SUND.KU.DK

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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

Fase I
VIGTIGT TIL 6. SEMESTER
NY STUDIEORDNING
Optagelse på den lægevidenskabelige
kandidatuddannelse ved Københavns
Universitet

· Læser du på 6. semester på studieordning af 2000
og forventer du at blive bachelor i medicin ved Kø-
benhavns Universitet senest den 31. januar 2004 skal
du søge om optagelse på kandidatuddannelsen i læ-
gevidenskab/medicin såfremt du ønsker at fortsætte
dit videre studieforløb – dvs. blive cand.med. (læge).
· Ansøgningsfristen for optagelse på kandidat-
uddannelsen for lægevidenskab ved Københavns Uni-
versitet er 1. december 2003 klokken 12.00. Ansøg-
ningen skal afleveres i Studieekspeditionen på
fakultetsgangen.
· Ansøgningsskemaet kan hentes i Studieekspeditionen
eller downloades i pdf-format fra www.sund.ku.dk.
Vælg Uddannelse > Blanketter > Medicin.
· Hvis ikke du har bestået bachelordelen inden den
31. januar 2004, vil du ikke kunne påbegynde kandidat-
uddannelsen.
· Det er dit eget ansvar at gøre ekspeditionen op-
mærksom på at forudsætningerne for at kunne påbe-
gynde kandidatuddannelsen er bortfaldet såfremt du
ikke består eksamen.

Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig i
Studievejledningen for Medicin.

Med venlig hilsen
Studieadministrationen

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

Orienteringsmøde om valg af klinikudvalg på 6. se-
mester

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.

Studievejledningen for Medicin

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.

Eksamenskontoret

6. SEM GL. STUDIEORDNING

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER 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 metode-
lære 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.

FASE I OG II
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Fase II

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske
selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

LUKNING AF LÆSERUM I
TEILUM

I dagene d.  27. + 28. november 2003 er læserummene
i Teilum, Afsnit 5404 lukket for studerende fra kl.
11.00 - 17.00  på grund af Medicinsk fagprøve for
udenlandske læger

Med venlig hilsen
Pædagogisk Udviklings Center Sundhedsvidenskab/
Laboratoriet for Kliniske
Færdigheder
Med venlig hilsen
Annelise Wildenradt
Kontorfuldmægtig

Studietilbud
FOREDRAG I
PSYKOANALYTISK DEBAT
Psykoanalytiske tanker omkring transseksualitet
Psykolog og psykoanalytiker Gudrun Bodin

Gudrun Bodin belyser i sit foredrag hvordan udviklin-
gen af transseksualitet kan fungere som et forsvar
mod adskilthed. Foredraget vil tage udgangspunkt i
en børnepsykoanalyse. Gudrun Bodin er trænings-
analytiker, formand i Dansk Psykoanalytisk Selskab,
og særdeles aktiv både som foredragsholder og un-
derviser i mange forskellige sammenhænge.

Tid og Sted: Fredag den 28. november 2003, kl. 16-
17.30
Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor Frue
Plads, auditorium 1
Entré: 80 kr.

Nærmere oplysninger: Friederike Unger,
F.Unger@mail.tele.dk / 45 41 10 20

BEITOSTØLEN 2003
· Er du dansk, stud.med. og på Fase II /
Kandidatdelen ?
· Interessere du dig for rehabilitering
af handicappede ?
· 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 Uni-
versitet og Århus Universitet, idet Oslo Universitet
havde været lukket siden 1943 – jf. forholdene under
2. Verdenskrig. Efter at have fuldført deres kandidat-
eksamen dannede disse læger et Styre (en fond), der
bl.a. havde til formål, at fastholde det gode forhold
imellem Norge og Danmark. Gennemsnitsalderen for
Fondsbestyrelsen, med bl.a. Carl Severin Albertsen
og Per Isachsen, ligger i dag omkring 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), såle-
des at de kunne komme til Beitostølen Helsesports-
center i Valdres, Norge. Hér har de modtaget under-
visning i medicinsk rehabilitering af patienter / kli-
enter, 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 funktio-
ner, 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 ).

Annoncer
VAGTHOLD PÅ FORSKNINGS-
LABORATORIUM:

Bonkolab søger 2 nye medicinstuderende på 3-5
semester til rullende vagtplan, 1 aftenvagt ugent-
lig på mellem 2-8 timer (normalt 2-3 timer).
Arbejdet består bl.a. af DNA og mRNA oprens-
ning og celletælling på blod og knoglemarv fra
leukæmi- og neuroblastom-børn. Start ultimo
december/primo Januar. Oplæring: to ulønnede
hverdage samt evt. en ekstra med løn. Løn efter
HK-timelønsoverenskomst.

Skriftlig ansøgning mrk ”Bonkoteam” til
Bonkolab 5704, Rigshospitalet, 2100 København
Ø eller Bonkolab@rh.dk senest den 30 november
2003.
Yderligere oplysninger: Jannie Gregers på tlf.
35 45 45 34

SPÆNDENDE OSVAL-II OP-
GAVE.

Undersøgelse af immundefekt som årsag til leu-
kæmi hos børn. Projektet indebærer ca. to måne-
ders laboratoriearbejde. Medforfatterskab til
publikation kan påregnes. Tidligere
laboratoriearbejde en fordel, men intet krav.

Skriftlig ansøgning mrk ”OSVAL-II” til Bonkolab
5704 Rigshospitalet, 2100 København Ø eller
Bonkolab@rh.dk senest den 30 november 2003.

SÆDDONORER SØGES TIL
UNDERSØGELSE FOR ANTI-
STOFFER MOD SÆDCELLER

Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium,
Fertilitetsafdelingen søger 1-2 unge mænd med
god sædkvalitet, der er villige til at aflevere en
sædprøve ca. 1 gang om ugen. Sædprøven skal
bruges til en analyse for antistoffer mod sædcel-
ler og ikke til insemination.

Honorar 250,00 kr. pr. prøve. Nærmere informa-
tion fås hos bioanalytiker Birgitte Antoniades
Tlf.: 33744026.

Københavns Praktiserende
Lægers Laboratorium
Pilestræde 65
1112 København K

STUDIETILBUD/ANNONCER
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BØGER SÆLGES:

Klinisk Social medicin, N Michelsen m.fl, 2 udg.
Munksgaard
Pris: 150 kr

Sociale Ydelser 2003 Pris: 50 kr

Ring/mail - Patricia
email: pduch@hotmail.com
tlf: 38337633/28572814

BOG SÆLGES

Basisbog i medicin & kirugi, nyeste udgave,
Ubrugt, aldrig åbnet sælges pga fejlkøb.

Pris: 500 kr.

Telefon: 28 36 79 75

FOLKESUNDHEDSVIDENSKABSFEST

Julen er hjerternes fest, og dette fejrer vi i Studenterklubben, lørdag den 29. november.
Dørene åbnes kl. 21.00, og der vil være happy hour fra 21.00 - 22.00.

Opførsel af julekalenderen: ”Jagten på den forsvundne glögg”
Kom til Putte-bar
Smag en ølmus
Oplev Andersens Julehemmelighed
Prøv en bodypebernød med glögg
Mød bl.a. Anton, Prinsesse Mia-Maja, Gertrud og Luffe
Kys nissepigerne under misteltenen…

Billetter kan erhverves:
Fredag den 21. november kl. 12.00-13.00 i Folkestuen (21.1.)
Mandag den 24. november kl. 12.00 – 13.00 i Kantinen
eller kontakt Kåre på khansen@stud.ku.dk

Billetprisen er kr. 30,-

Alle er velkomne!
Vi glæder os til at se dig.
Julehilsener J-kurven

6.SEM BACHELOR GALLA FEST FREDAG D. 23. JANUAR
Det skal fejres med stil at vi bliver bachelorer!!!
Derfor er der arrangeret stor fest i de udsøgte lokaler i sejlklubben frem på Østerbro, hvor der er en dejlig udsigt
over sundet!
Her vil der blive serveret:

Fersk røget østersølaks m. flødestuvet spinat og slikasparges
~~~ ~~~ ~~~
Dyreryg m. waldorffsalat og tyttebær,
vildtflødesauce og råstegte kartofler
~~~ ~~~ ~~~
Chokoladekage m. frisk frugt

Hvortil der er fri vin og ol til kl.01.00!

Til maden vil der være dejlig jazz musik, og herefter frit valg på jukeboksen! Hele denne herlighed kan du få for
450kr pr person. De første 100kr indbetales som depositum senest d.10.december på kontonr.: 2138-8129483300
Husk at noterer tydelig hele dit navn og hold nummer ved indbetalingen! Dette er således også sidste frist for
tilmelding! De resterende 350kr skal indbetales senest d.5.januar!

Hvis I har nogen spørgsmål så kontakt os på bachelorfest2004@yahoo.dk

SORTE HULLER?
KIG PÅ
STUDMED.KU.DK/
MOK
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FADL
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. Medicinfortegnelsen udleveres til
FADL’s medlemmer startende fra 4.
semester – fase l. Medicinfortegnelsen
kan afhentes på sekretariatet.
Bemærk de ændrede åbningstider fra
uge 45. Hvis du ikke
selv har mulighed for at afhente
medicinfortegnelsen, kan du sagtens
sende en anden, vi skal blot bruge dine
personlige data i forbindelse med
udleveringen.

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
forventer at  forhandlingerne er
afklaret i indeværende uge. Læs mere i
MOK i næste uge.

Hilsen fra sekretariatet/Anette og
Linda

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

Basisgrupper

FOREDRAG OM SKISKADER

Kom og bliv bedre forberedt på
skiferien og forebyg skader! SIMS
præsenterer et foredrag ved
orthopædkirurg Rene Cetti.

Tirsdag d. 2. december

Det starter kl 17, er gratis og åbent
for alle. Der vil blive serveret lidt
forfriskninger undervejs og der vil
desuden være mulighed for at høre
mere om SIMS.

Lokale oplyses senere.

For de interesserede i
idrætsmedicin er der desuden
SIMS-møde igen tirsdag d. 11.
december kl. 16.00 i lok. 9. 2. 3.

Vel mødt!!

SOMMEROPHOLD PÅ ET SYGEHUS I
GRØNLAND

IMCC Grønland formidler hvert år
kliniske ophold på Grønlandske
sygehuse af 1 måneds varighed i
månederne april-september. Her får du
mulighed for at opnå en masse
klinisk erfaring i et bredt spektrum –
fjerne vorter, lave aborter, assistere
ved fødsler og operationer er
eksempler fra en uges arbejde.
Også fritidsmulighederne er noget
særligt! Alt efter hvor du havner, kan
der f.eks.være mulighed for at tage
med på sæljagt eller hvalsafari i
weekenden.
Kom ind på dit lokale IMCC-kontor og
læs rapporterne fra tidligere udsendte
studerende!

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland er bestået 8. semester.
Oversigten over hvilke pladser, som kan tilbydes i 2004, udkommer i
januar – der vil være tilmeldingsfrist medio februar.
Har du spørgsmål? Skriv til greenland@imcc.dk
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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!!

OBS – OBS – OBS
1  MÅNED  TIL  JUL

I december er afleveringsfristen for
lønsedler rykket 5 dage.

FADL postkasserne på Panum og i porten på Bleg-
damsvej 4 – tømmes tidligt mandag morgen den 15.
december.

Lønsedler afleveret på dette tidspunkt kommer til ud-
betaling den 22. december 2003.

Lønsedler efter 15/12.03 bliver derfor udbetalt ultimo
januar og som følge deraf A-indkomst i 2004.

OBLIGATORISKE
BRANDKURSER

Kurserne kører således:

Tirsdag den 25/11 kl. 16.30 – 20.30
Onsdag den 26/11 kl. 16.30 – 20.30
Torsdag den 27/11 kl. 16.30 – 20.30
Lørdag den 29/11 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.

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 arbejde med børn.

Ansøgere bedes hurtigst muligt kontakte
vagtbureauet.



11

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

Handlingsplan for det kommende
år i MSR.
I sidste uge ridsede Bo Biering-Sørensen op,
hvad MSR har opnået og hvilke initiativer,
der er taget i løbet af det sidste år.
Jeg vil her kort gøre rede for nogle af de ting,
der skal arbejdes med det kommende år.

Vi skal fortsat gøre opmærksom på hvilke
opgaver, vi arbejder med i MSR. I den forbin-
delse skal hjemmesiden opdateres.

Arbejdet med at optimere uddannelsen
forsætter.
Vi har i dag repræsentanter i samtlige
semesterudvalg. Målet er, at repræsentanterne
udfærdiger handlingsplaner for hvilke proble-
mer, der skal tages op. Første mål bliver i
mange tilfælde, at sikre at der afholdes møder
med rimelig frekvens, at de indkaldes rettidigt,
at der fremsendes en dagsorden, og at der
føres referat over møderne.

Et generelt problem er, at målbeskrivelserne
ikke er tilstrækkelige. MSR har udfærdiget et
dokument angående forbedring af målbeskri-
velser og frit lærebogsvalg. Emnet er på som
punkt på næste studienævnsmøde. MSR vil
følge op og sikre en forbedring af
målbeskrivelserne på samtlige semestre. Det
vil samtidig være med til at sikre et reelt frit
lærebogsvalg, som så skal understøttes af
detaljerede beskrivelser er de forskellige alter-
nativer.

Et andet problem for implementeringen af ny
studieordning er undervisernes manglende
indsigt i de nye undervisningsmetoder. Alle
undervisere og studerende bør uddannes i den
casebaserede metode.

Revision af 1. - 5. semester.
I 1. semesterudvalget er der blevet arbejdet
intenst med en revision af kurset i  tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi (TAS).
Både undervisning og eksamen skal være
casebaserede. Kurset i tidlig patient kontakt
(TPK) skal desuden forbedres, og den skal
knyttes sammen med  den øvrige undervisning
i patientkommunikation. Der arbejdes på at
samle både TAS og TPK-delen på 1. sem.

3. sem. er fortsat et belastet semester. Vi ar-
bejder for at tage presset af dette semester.

Der er fra underviserne kommet et forslag til
revision af 4. og 5. sem., som indebærer af-
skaffelse af eksamen efter 4. sem., og en sam-
let skriftlig eksamen, svarende til den integre-

rede på 6. sem. gammel studieordning, efter 5.
sem.. Desuden ønskes indføring af en mundt-
lig eksamen af ½times varighed, hvor den
studerende enten kommer op i biokemi, fy-
siologi eller anatomi. Patalogi, farmakologi og
immunolog foreslås eksamineret samlet midt
på 4. sem..
MSR mener ikke, dette er en god løsning. Der
vil efter vores opfattelse blive tale om en
meget hård eksamen efter 5. sem. svarende til
6. sem. eksamenerne på gammelstudieordning.
Opfattelsen er, at de studerende generelt er
tilfredse med 4. og 5.sem.. MSR mener derfor
løsningen er en omrokering af organkurserne,
så kurset i energiomsætning placeres i forlæn-
gelse af kurserne i mave-tarm, hjerte og lunge.
Muskelkurset bør ombyttes med OSVAL-
ugerne på 5.sem., så de fire skriveuger samles.

Der er for øjeblikket et problem med farma-
kologien,  som er meget klemt af de øvrige fag
på 4. og 5. sem., idet farmakologi kun har få
timer pr. semester og kun udgør  en lille brøk-
del af hver eksamen.
Dette skal der tages hånd om. Spørgsmålet er,
hvad løsning på problemet er. Faget ønsker et
blokkursus af en uges varighed. MSR opere-
rer med andre løsningsmodeller f.eks.
opgradering af fagets timetal samt en mere
fleksibel vægtning af fagenes del i eksamen,
der ikke altid nødvendigvis svarer til fagenes
timetalsfordeling på semestret.

Vi arbejder for et optimeret OSVAL forløb i et
udvalg for kommunikation og kliniske færdig-
heder nedsat under studietnævnet

Endelig arbejder vi med formen af de integre-
rede eksamener via et studienævnsudvalg.

Klinik
MSR er sammen med SATS begyndt at se på,
hvorledes undervisningen i førstehjælp kan
forbedres på medicin studiet.

Der er sket meget med det kliniske ophold på
7. sem. i forhold til gammel studieordning.
Der er lagt detaljerede planer for klinik-
opholdene, og der er udarbejdet en logbog.
MSR vil arbejde for, at klinikopholdene lever
op til planen, så vi som studerende bliver
bedre klinisk rustet.

For at sikre at alle studerende kan blive bedst
muligt kvalificeret i udførelsen af de kliniske
færdigheder, arbejdes der i øjeblikket på at
opstarte et laboratorium for kliniske færdig-
heder i amtet.
Hvad angår undervisning i patient kommuni-
kation, arbejdes der på, at alle studerende på

ny studieordning kan modtage undervisning
ved LKF på Rigshospitalet.

Planlægningen af 9. sem. er i gang. MSR vil
arbejde for, at planen for semestret er færdig,
så de studerende på første årgang ved besked i
god tid inden semesterstart. MSR  vil ligeledes
arbejde for indføringen af en OSCE.

Udveksling og  valgfrihed
Der skal arbejdes for at skabe gode rammer for
udveksling med andre universiteter.

Computere til eksamen
Fakultetsrådet har nedsat et udvalg, der skal se
på mulighederne for indføring af computere til
eksamen. Det er planen at udføre et
pilotproject allerede til sommer. Flere stude-
rende er involverede i dette arbejde.

Gammelstudieordning
Implementeringen og forbedringer af ny
studieordning fylder meget, men det må ikke
være på bekostning af studietilbudet til de
studerende på gammelstudieordning. MSR vil
selvfølgelig sikre at vilkårene på gammel
studieordning ikke forringes, og arbejde for
forbedringer, der hvor dette måtte være nød-
vendigt. MSR vil ligeledes forsøge at sikre, at
en eventuel overgang fra gammel til ny studie-
ordning bliver så uproblematisk så mulig.

Sociale aktiviteter
Den gode tradition med fællesspisning efter
MSR-møderne og festen efter fagrådsdagen
skal selvfølgelig bibeholdes. Desuden vil vi
arrangerer forskellige oplæg om studenter-
politiske emner. Til sidste MSR-møde blev
der således holdt et oplæg om tilblivelsen og
idéerne bag ny studieordning. Der vil ved
senere lejlighed blive holdt et oplæg om konse-
kvenserne af ny universitets lov. Alle, der er
interesserede er meget velkomne til at deltage!
Der vil naturligvis blive annonceret i MOK.

Samarbejdet med de medicinske studenterråd i
Århus og Odense skal ligeledes opretholdes og
gerne styrkes. Til foråret er det Københavns
tur til at arrangere stormødet.
I den forbindelse skal nævnes, at fagrådene er
indgået i et samarbejde med FADL, for at sikre
en god sammenhæng mellem den præ- og
postgraduate uddannelse.

Venlig hilsen Helene Hvidman

Forhåbentligt vil vi se en forsat stigning i
aktive i studenterpolitik, for der er nok af
spændende ting at tage fat på.
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Mette, der er medicinstuderende, er
i øjeblikket i Ghana. Hun arbejder
på IMCC-Ulands projekt i Tumu
distrikt. Her er en del af det
daglige arbejde at tage på outreach
til landsbyerne og gennemføre et
Child Welfare Program sammen
med det Ghanesiske
sundhedspersonale.

MIN FØRSTE OUTREACH
Jeg var med Stephanie og Andreas ude
og hjælpe Gwollu health clinic med
deres Child Welfare Program.
Stephanie og jeg satte Andreas og en
sundhedsarbejder af i den første
landsby vi kom igennem og så kørte vi
videre til Bullu landsby. For en gangs
skyld var der gået ged i
kommunikation, så der var ingen
mødre der ventede os. Vi fik fat i
landsbyens Disease voluntør og han fik
givet besked ud. Efterhånden som
børnene kom, blev de vejet og dem der
skulle vaccineres blev sat til at vente
til vi havde samlet alle.

På et tidspunkt vejede jeg et barn på
3,8 kg, og jeg syntes, at hun så lidt
speciel ud. Jeg  kiggede ikke nærmere i
første omgang, da mængden af børn
der skulle vejes var stor og mødrene
utålmodige. Da jeg skulle skrive
vægten ind så jeg, at barnet var 7
måneder gammelt og så blev der set
ordentlig efter. Udfra vægten af barnet
fra sidste vejning måneden før kunne
vi se, at det ikke var noget der lige var
opstået. Evelyn(der er community

health nurse) prøvede at tale med
moderen og vi(IMCC) tilbød at tage
dem med til hospitalet i Tumu.
Moderen kunne selvfølgelig ikke tage
den beslutning uden hendes mand. Da
vi så fik fat på ham et par timer senere
kunne han selvfølgelig heller ikke sige
ja, for han havde
ikke spurgt sin far om lov. Han lovede
dog at komme ind med barnet selv
nogle dage senere.

Samtidig med dette kom der en kvinde
med et stærkt dehydreret barn, som vi
følte mere eller mindre kunne dø hvert
øjeblik det skulle være. Moderen til
dette barn kunne selvfølgelig heller
ikke tage en beslutning uden sin

mand. Da manden kom ville han
hverken vedkende sig barnet eller
tillade moderen at tage af sted. På det
tidspunkt var jeg ved at eksplodere.
Efter store overvejelser valgte vi så til
sidst at gå til høvdingen med sagen,
som heldigvis beordrede hende at tage
med os til Tumu. Så fik vi ellers travlt

med at komme af sted. På vejen tilbage
stoppede vi for at hente Andreas og
sundhedsarbejderen, og hurtigt give
børnene i denne landsby deres
vaccinationer. Mens vi holdt der
dukkede bedstemoren til barnet op. Da
vi havde lidt ondt af moren over den
måde hun var kommet afsted på, og da
hun aldrig havde været i Tumu før, tog
vi bedstemoren med, så hun i det
mindste havde en hun kendte til at
støtte sig.

I Gwollu fik vi blandet ORS (oral
rehydration solution), så jeg kunne
begynde at give det til barnet, mens vi
kørte videre mod Tumu. Dette er
virkelig et vidundermiddel, og det var
skønt at se hvordan han klarede mere
og mere op bare på de 40 minutter
køreturen tog. Det samme kunne dog
desværre ikke siges om bedstemoren,
der blev så køresyg, at vi måtte stoppe
op til flere gange. Mens jeg gav ham
væske havde jeg også tid til at
undersøge ham lidt nærmere og det
var ikke positive fund. Han havde
svampeinfektion i munden og på
underkroppen og en slem hoste med
besværet vejrtrækning, begge dele
noget der leder ens tanker hen på HIV/
AIDS (men dette får man aldrig svar
på her i Tumu, da den ghanesiske læge
ikke vil undersøge patienterne for det).
Da vi ankom til hospitalet måtte vi
kæmpe lidt med dem, inden at
behandlingen blev sat i gang, men da
det skete, fik han det også hurtigt
bedre og kunne udskrives efter et par
dage. Så alt i alt endte min første
outreach med at blive lidt hektisk.

Indlægget er skrevet af Mette Larsen
og redigeret af Agnete Fjerbæk.

Vi fortsætter vores serie af
ligegyldigt nonsens med denne
serie af ligegyldige citater!

MOK-red

YOU DON'T WANT TO HEAR
THIS DURING SURGERY:
- Better save that. We'll need it for
the autopsy.
- Bo! Bo!!! Come back with that!
...Bad dog!
- Oh no! I just lost my Rolex.
- Oops! Hey, has anyone ever
survived 500 ml of this stuff
before?
- Augh, there go the lights again...

- Ya know, there's big money in
kidneys. Heck, the guy's got two of
'em.
- Everybody stand back! I lost my
contact lens!
- Could you stop that thing from
beating; it's throwing my
concentration off.
- "Accept this sacrifice, O Great
Lord of Darkness!"
- What's this doing here?
- I wish I hadn't forgotten my
glasses.
- Well folks, this will be an
experiment for all of us.
- Anyone see where I left that

scalpel?
- And now we remove the subject's
brain and place it in the body of
the ape...
- This patient has already had
some kids, am I correct?
- Nurse, did this patient sign the
organ donation card?
- Don't worry. I think it is sharp
enough.
- What do you mean "You want a
divorce"!
- She's gonna blow! Everyone take
cover!!!
- FIRE! FIRE! Everyone get out!


