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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: Sexekspressen

Onsdag:
MOK nr 12, årgang 36 udkommer

Torsdag:
16.00 MSR Møde

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
Sidste frist for tilemlding til næste
semester
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
17.00 SIMS Foredrag om skiskader

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

Styrende Organer
MØDEINDKALDELSE
Forum: Møde mellem dekanat og studenter-
repræsentanter
Mødedato: 9. december kl. 13.00 –14.00
Sted: Mødelokale 9.1.68
Dagsorden:
1. Bachelor/Kandidat-problematikken
2. Ny lov vedr. ansættelser af timelønnet un

dervisere
3. Drøftelse af konsekvenser ifm. udeblevne

undervisere
4. Status på arbejdet med indførslen af com

puter til eksamen
5. Laboratorium for Kliniske Færdigheder i

Københavns Amt
6. Fakultetsfest i foråret 2004
7. Fakultetsdag i efteråret, evt. nedsættelse

af planlægningsgruppe
8. Status på arbejdet i Begivenhedskomitéen
9. Eventuelt
10. Næste møde: 2. marts 2004 kl. 13.00

Med venlig hilsen
Anita Damsgaard Jensen

AC-fuldmægtig

INDTEGNING – SOMMEREN 2004
Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:

Mandag den 9. februar 2004, kl. 9.00-
14.00

Bemærk, at der kun er indtegning på Panum denne
ene dag!

Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk alle-
rede nu og til og med søn-dag den 15. februar 2004.
Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af de næste par uger.

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 Ekspeditio-
nen lokale 9.1.33b

Mvh Eksamenskontoret.

For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at det
valgfrie udbud på kandi-datuddannelsen endnu ikke
er fastlagt og dermed endnu ikke udbudt på nettet.

Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum In-
stituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medar-
bejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som
96,5% af alle studerende gjorde i september 2003) af
denne tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for
dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde,
tid, som kan bruges bed-re til din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot an-
føre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og
ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret
(dette gælder nu OGSÅ vandrejournaler, som vi skal
have en kopi af).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være vente-
tid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes
på at løse problemet og vi kan i mellemtiden anbefa-
le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor
presset er mindre.

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

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

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepte-
ret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m.
søndag den 15. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk
og klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står
”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du
har til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.

2) Når indtegningen er overstået, altså EF-
TER søndag den 15. februar kan du KUN se dine
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmel-
dingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis til-
mel-dinger”).

Så er det ved at være sidste udkald for
at informere i MOK i dette herrens år
2003. I næste uge udkommer sidste
nummer af MOK for
efterårssemesteret og for en stor del af
vores læsere går eksamenslæsningen
nu rigtig i gang.

Det betyder også at t iden for
overspringshandlingerne er kommet. Og da det ikke
er muligt at læse MOK bringer vi hermed en liste
over mulige overspringshandlinger:

Vaske tøj
Tage opvasken
Se Big Brother
Tælle løgringe

Revider din læseplan
Lej en video og se den tre gange
Skriv et læserbrev om det du sidst har drømt om og
send det til Ekstra Bladet
Gå på nettet og test dit kærlighedsliv på
www.lovecalculator.com
Giv dig selv et fodbad
Gå i byen
Læs Retsforbundets politik på nettet
Stil dig foran spejlet og fortæl en sjov vittighed
Stil dig foran spejlet og fortæl en dårlig vittighed
Lav en liste over dem du gerne ville have som
ekskærester
Ryd op i dine noter fra første semester
Går du på første semester så ryd op i dine noter fra
gymnasiet
Ring til en gammel ven du ikke har talt med i lang tid
Osv.

Og så er denne uge forløsningens uge for studerende
på 12. semester. Turnusnummeret kommer ind af
døren og vi vil fra redaktionen krydse fingre på alles
vegne.

Til sidst kan vi orientere her fra redaktionen at vo-
res hjemmeside MOK.INFO nu virker igen efter et
længere tovtrækkeri med det amerikanske IT-bu-
reaukrati.

Husk deadline i næste uge er mandag
den 1. december klokken 12.

MOK-red/Gordon

Redaktionelt
MOK & STUDIET
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONAL

STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 48
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 24/11 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 24/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Onsdag 26/11 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 27/11 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 27/11 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 27/11 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Fredag 28/11 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 49
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 01/12 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 01/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 02/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a
Onsdag 03/12 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Torsdag 04/12 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 15.2.4
Fredag 05/12 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 50
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 08/12 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 08/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 09/12 1600 – 1700 1700 – 2000 Ture Karbo MED 9.1.33a
Torsdag 11/12 1000 – 1100 1100 – 1400 Ulrik Bodholdt MED 9.1.33a
Torsdag 11/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a

Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER : UGE 51
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Medicin International Lokale
Mandag 15/12 1200 – 1300 1300 – 1600 Ditte M. S. Christensen MED 9.1.33a
Mandag 15/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone-Emilie Rasmussen MED 9.1.33a
Tirsdag 16/12 1600 – 1700 1700 – 2000 Ture Karbo MED 9.1.33a
Torsdag 18/12 1500 – 1600 1600 – 1900 Gordon Thomas Jehu MED 9.1.33a

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

Den Internationale Studievejledningen:
tlfnr 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

Den Internationale studievejledning holder lukket fra og med uge 50 til uge 01 (inkl.)
Studievejledningen holder lukket fra og med uge 52 til uge 01 (inkl.)

NB!  MED  FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

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

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

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

Studienævnet

GENERELLE REGLER I FORBIN-
DELSE MED HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10. ja-
nuar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis
man framelder sin holdplads inden disse datoer kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle
søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig
framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at
stå tom, men kan bruges til andre studerende eller
merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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

· Læser du på 6. semester på studieordning af
2000 og forventer du at blive bachelor i medicin ved
Københavns Universitet senest den 31. januar 2004
skal du søge om optagelse på kandidatuddannelsen i
lægevidenskab/medicin såfremt du ønsker at fort-
sætte 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 Studie-
ekspeditionen eller downloades i pdf-format fra
www.sund.ku.dk. Vælg Uddannelse > Blanketter >
Medicin.

· Hvis ikke du har bestået bachelordelen in-
den den 31. januar 2004, vil du ikke kunne påbegynde
kandidatuddannelsen.
· Det er dit eget ansvar at gøre ekspeditio-
nen opmærksom på at forudsætningerne for at kunne
påbegynde kandidatuddannelsen er bortfaldet så-
fremt du ikke består eksamen.

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

Med venlig hilsen
Studieadministrationen

STUDIET
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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 øl 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 notere 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

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser 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.

DER AFHOLDES VED LÆGE
UDDANNELSEN

Spørgetime miljømedicin

Den  1. december 2003, kl. 11-12

Auditorium A, Teilum-Bygningen

Studietilbud
BEITOSTØLEN 2003

·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 hjælpe-
instruktører 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 for-
middagen, hvor der for alvor blev brændt energi af.
Hen på eftermiddagen var programmet friere, hvor
klienterne oftest restituerede, trænede i fysioterapien
eller i bassinet. 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 ).

ALLE TURNUSSØGENDE MEDI-
CINSTUDERENDE

Der findes stadig en hjemmeside, hvor du kan læse
evalueringer af turnusafdelinger udført af turnus-
læger.
Derudover kan du angive dit prioriteringsønske og se
hvor andre søger hen.
Derved får du en realistisk indsigt i, hvor du kan
komme hen med dit turnusnummer.
Så snart du har ændret din prioritet, kan du se resul-
tatet, og hvilket nummer du har i det amt du søger.

Gå ind på:

WWW.TURNUS.NU
når du har modtaget dit turnusnummer.

Mellem alle der deltager og angiver deres prioritet
til gavn for andre studerende, trækkes der lod om et
Littmann stetoskop.

mvh
Lars-Gustav Nielsen

Turnuslæge

STUDIET
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Annoncer

BOG TIL SALG
Kumar & Clark: Clinincal medicine sælges
Sælges pga. dobbeltkøb, 435,- (575,- i bogladen,
535,- efter rabat)
Ring 77303784 (læg besked) eller skriv til
rune@maagensen.com

Rune Maagensen

FOLKESUNDHEDSVIDEN-
SKABSFEST
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. no-
vember 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

HVORFOR GÅ OG DANDERE,
NÅR DU KAN MOTIONERE.

USG kan stadig tilbyde ledige pladser.

Har du lyst til at motionere og dyrke idræt, så
kan USG stadig tilbyde ledige pladser. 7500 ak-
tive har allerede tilmeldt sig på de ca. 250 hold,
men der stadig 1529 ledige pladser fordelt inden-
for/på:
· Boldspil 291 pladser
· Dans & gymnastik 249 pladser
· Exercise 205 pladser
· Udendørs aktiviteter 140 pladser
· Friluftsture/ kurser 212 pladser
· Vandaktiviteter 368 pladser
· Østens teknikker 64 pladser
(pt: er der ledige pladser på alle vores hold)

USG  (Universitets & andre højre læreanstalters
Studenter Gymnastik) er en idrætsforening, der
henvender sig til fortrinsvis studerende i Køben-
havnsområdet, som ønsker at dyrke idræt på
motions- og/eller turneringsplan.

Idræt, motion og fællesskab er en god opfrisk-
ning til en travl hverdag, hvor lektier, studie-

FADL
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT I
FADL
Er du træt af:
- at sidde i mørke i 8 timer på nattevagt ?
- at der ikke er vask og håndklæder, når du

skal skifte dine patienter ?
- at stolen er gammel og ryggen gør ondt ?

Vil du være med til:
- at organisere sikkerhedsarbejdet for FADL’s

hjemmehold ?
- at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags

FADL-vagter ?
- at gøre en forskel i arbejdsmiljøet for dine

kollegaer ?

Der er i øjeblikket ikke ansat nogen til at varetage
ovennævnte opgaver. Der er derfor brug for 2 sikker-
hedsrepræsentanter (SR) hurtigst muligt. En af de
konkrete opgave der er lige nu, er at lave en folder
om arbejdsmiljø for hjemmehold. En folder der hen-
vender sig til alle interessenter (forældre, hospital,
medicinstuderende mm.)

Det tilstræbes at SR-gruppens sammensætning re-
præsenterer alle FADL København Kredsforening-
ens (KKFs) medlemmer, dvs. medlemmer med stor
og lille vagterfaring, fase 1 og fase 2. Det vil være
ønskeligt at gruppen kan sammensættes, så den af-
spejler et bredt udsnit af FADL’s medlemmer.

Stillingerne besættes for to år ad gangen, hvorefter
stillingerne slås op igen, men man kan søge ”sin egen
stilling” på lige fod med andre ansøgere.

Det er mening at gruppen mødes ca. en gang om
måneden under hyggelige former (evt. sammen til
tillidsrepræsentant-gruppen), hvor der skal samles
op på de forskellige sager. Gruppen tilknyttes en
kontaktperson fra Repræsentantskabet, som videre-
giver erfaringerne til den politiske del af FADL. SR-
gruppen kan også få taletid til generalforsamlingen.

SR arbejder med FADL-vagternes arbejdsmiljø. Da
arbejdet har stået stille i lang tid er det op til de nye
SR at tilrettelægge det nye arbejde med varetagelse
af det oprindelige formål. Der er lagt forholdsvis frie
rammer og meget er op til dit eget personlige enga-
gement.

Der tilstræbes et frugtbart samarbejde med
tillidsrepræsentantgruppen (TR-gruppen) om forbed-
ring af forholdene for vagttagere. TR-gruppen består
i øjeblikket af :

Imran Rashid 20 77 20 55
Urfan Ahmed 51 800 786
Laura Buskov 25 32 72 71

Krav
Der kræves ingen specielle forudsætninger for at blive
SR. De eneste krav er, at du:
- er medlem af FADL, KKF
- har godkendt SPV-kursus
- ikke er valgt til KKR eller ansat i anden
funktion i FADL
- sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægterne
og instrukserne for Københavns Vagtbureau
- har interesse for foreningsarbejde og arbejds-
miljø

Det har absolut ingen betydning om du har haft 50
eller 500 SPV-timer, bare ovenstående har vakt din
interesse, og du har lyst og evnen til at arbejde
selvstændigt.

Aflønning
Den enkelte sikkerhedsrepræsentant aflønnes med
en VT-grundtimeløn for opgavens varighed. Der ydes
naturligvis telefontilskud for FADL dækker også ud-
gifter til transport mv.

Ansøgning
Hvis noget i denne ansøgning interesserer dig, så
ring, skriv og/eller søg straks !

Ansøgningen sendes til :
FADL, Københavns Kredsforening, Panum
Instituttet bygn. 1.2.20, Blegdamsvej 3, 2200
København N, Att.: Christianne Eickhoff
Ansøgningsfrist: Mandag den 15. december 2003

Du kan evt. træffe TR-gruppen eller Torben Conrad
(35 32 74 79) fra FADL sekretariatet for nærmere
oplysninger.

På vegne af FADL, KKF,
Christianne Eickhoff

KÆRE FORSIKRINGS-
MEDLEMMER.
Mandag d. 17. november havde FADLs Hovedforening
forhandlingsmøde med Codan vedr. FADLs
Forsikringsordning. Fra FADL´s side deltog Louise
Hasselstrøm og Andreas Lundh som politikere samt
Bo Christensen, sekretariatschef, Ulla Bauer, sekre-
tær.

grupper og eksamen ofte fylder meget, så surf
ind på www.usg.dk for at finde, hvilket hold der
specielt passer til DIG.

I det nye år reducerer USG deltagergebyret for
resten af sæsonen, så du kun skal betale 55% af
den oprindelig pris.

Den nuværende ordning, som blev etableret i 2000,
har i denne periode ikke været præmiereguleret.
Da forholdet mellem udbetalte skader og indbetalte
præmier, ikke stemte overens med Codans ønsker
for ordningen, var deres indgangsvinkel til disse for-
handlinger, at der skulle ske præmiestigning på indbo-
delen på 15% samt indføres en selvrisiko på cykler på
1000 kr.
Baggrunden for dette var bl.a., at de mange cykel-
tyverier var særligt økonomisk belastende for ord-
ningen.

FADLs indgangsvinkel til disse forhandlinger var, at
der ikke skulle indføres selvrisiko på cykler, da dette
jo er et af de meget attraktive forhold ved ordnin-
gen. En indførelse af selvrisiko på 1000 kr. og præmie-
stigning på 15% vil efter vores mening bevirke
medlemsflugt fra ordningen. Dette ville trods de
mindskede økonomiske omkostninger jo heller ikke
være i Codans interesse, da det hermed ikke sikrer
dem den samme tilgang af færdiguddannede kandida-
ter, som vil fortsætte hos Codan som forsikringssel-
skab.
Det lykkedes os desværre ikke, at nå et forhandlings-
resultat uden selvrisiko. Men til gengæld fik vi redu-
ceret på Codans foreslåede præmiestigninger, samt
selvrisiko markant.

Resultatet er som følger:
- Indførelse af selvrisiko på cykler på 500 kr.
- Indeksregulering af præmien på indbodelen
af forsikringen på ca. 4%
- Dobbelt indeksregulering af præmien på
cykeldelen af forsikringen på ca. 8%

Herudover blev der aftalt en indeksregulering af
skadessummer på ca. 4%.
Overordnet er vi tilfredse med det opnåede resultat,
og forsikringen er stadigvæk, den mest konkurrence
dygtige forsikring for studerende på markedet.
De nye præmier bliver snarest lagt ind på FADL’s
hjemmeside www.fadl.dk.
I løbet af uge 49 vil du modtage et brev fra din
kredsforening med oplysning om hvornår du kan skifte
gruppe og hvornår der bliver udsendt opkrævning

Venlig hilsen

Louise Hasselstrøm, Odense Kredsforening og
Andreas Lundh, Københavns Kredsforening
FADLs Forhandlingsmedlemmer af Forsikrings-
ordningen

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.

BRAND- OG
GENOPLIVNINGSKURSER.
Obligatoriske kurser for alle
vagttagere i H:S.

I november og december undersøger vi, hvor mange
aktive vagttagere, der endnu ikke har taget de obliga-
toriske kurser.

Det er derfor af stor betydning - både
for jer og os - at I melder tilbage.

I januar 2004 vender vi tilbage med en løsningsmodel
så alle interesserede kommer med.
Der vil kun blive oprettet kurser svarende til det antal
vagttagere som melder tilbage.

På hjemmesiden www.fadl-vagt.dk og
på Vagtbureauet finder I skemaer vedr.
tilbagemelding.

SERVICECENTRET:

-Har du glemt hvornår det lige var du
var på brandkursus?
-Har du glemt at tage den elektroniske
test på Trygbrandskole senest en
måned efter det praktiske kursus?
-Har du glemt dit password eller login
til Trygbrandskole?
-Er du i tvivl om hvornår du skal
gentage den elektroniske brandtest på
Trygbrandskole?

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@mail.dk.

BØRNE- SPV- HJEMMEHOLD
1515 SØGER  NYE
MEDLEMMER.
Holdet passer en 12 årig dreng med
hydrocephalus, (med et yderst
kompliceret og langvarigt
behandlingsforløb), og vi dækker  kun
nattevagter.

Arbejdet foregår i familiens hjem på Amager i tidsrum-
met 22.30 – 06.30
samt ca. 2-3 weekends om måneden hos aflastnings-
familie i Jægerspris i tidsrummet
23.00 – 07.00, og hvortil der i øvrigt udbetales tran-
sportid og beløb.
Vores opgave er at observere patientens almentilstand
natten igennem, assistere ham i tilfælde af utilpashed,
samt at vende ham en gang i timen.
Vi søger : Vagttagere, som har mindst 200 SPV-timer
og som kan tage min. 4 vagter pr. måned.
Det er en fordel, hvis du har taget børne-SPV-kurset,
men ikke et krav, og selv-
følgelig har lyst til at arbejde med børn, (hvor en vis
erfaring ligeledes er en fordel).

Ansøgningsfrist :  Torsdag den 11. decem-
ber 2003 til Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler: Der vil være ansættelsessamtale
med holdleder samt patientens mor.
Yderligere information hos holdleder Stine Møller Han-
sen: mobil 22576448.

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.
Vi er et velfungerende VT-hjemmehold
på Østerbro, der søger et nyt
holdmedlem til pasning af en 2 år
gammel dreng.
Han er tracheostomeret pga. forsnævringer på sit luft-
rør og har ventrikelsonde, da der ligeledes er nogle
gastrointestinale problemer. Ellers er han en dejlig og

helt ”normal” og velfungerende lille unge. Vores op-
gave hele døgnet er at suge efter behov (typisk 2-3
gange pr. vagt – afhængig af om han er snottet eller
ej) og når han sover skal vi desuden holde øje med
traceostomien så han ikke trækker den ud. Om dagen
tager forældrene sig selv at alle plejeopgaver, på nær
den tid hvor han er i vuggestue – der er det pædago-
gerne der trøster og leger. Vi er selvfølgelig med i
vuggestuen, hvor vores opgave ligeledes er at holde
øje med tracheostomien og suge ved behov. Desuden
er det os der giver han mælk i sonden i vuggestuen. Vi
arbejder i 12-timers vagter og dækker hele døgnet alle
ugens dage.
Vi ønsker os du:
· er VT’er, gerne BVT’er.
· har mindst 150 VT-timer bag dig .
· er glad for små børn.
· kan tage 3-4 vagter pr. mdr.; både dag- og nattevag-
ter (7.15-19.30 og 19.15-7.30).
· vil blive på holdet i længere tid af hensyn til drengen,
da han knytter sig til os.
Vi tilbyder:
· pasning af en dejlig, kærlig, sjov og utrolig nem lille
dreng.
· et tæt samarbejde med drengens forældre
· et NEMT arbejde, hvor drengens forældre tager sig af
alt omkring deres barn (%sugning) hele dagen og afte-
nen.
· eget fjernsyn med video på drengens værelse og
kaffe-, thekasse.
· et ”gammelt” og særdeles velfungerende hold og
engagerede holdkammerater.
· ualmindelig god løn for ”i bedste fald” at sidde i en god
stol og læse - og ”i værste fald” at gå tur eller lege.
· lønnede følgevagter efter behov. (typisk 2-3 vagter
a` 8 timer).

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

Ansøgningsfrist:  Fredag d. 5/12 kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

VT-HOLD 4402 SØGER 3 NYE
MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.
Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig
på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med,
hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde,
hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre
procedurer inden for observation, pleje og behandling
af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skell ige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, såle-
des at du kan være vagtaktiv fra jan. 2004.
4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3
måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afde
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lingens størrelse og de mange forskellige patienter, er
det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er,
at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og
at du er motiveret for at indgå i et team både som
ventil og i forhold til afdelingen.
6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen
mandag d. 1/12-03 fra kl. 13.30
7. Du skal kunne komme til vores holdmøde og mid-
dag søndag d. 14/12-03 kl. 18.00.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi tilgodeser ansøgere, der tidligere har haft ansæt-
telse på afdelingen.
Yderligere info:
Assia Amal Bada, 35 37 02 02 lok. 307
Ansøgningsskema fås og afleveres på
vagtbureauet.
Ansøgningsfrist: fredag d.28/12 kl.13.00.

2-3 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. December skal vi bruge to-tre
nye holdmedlemmer 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

HUSK!   Aflevering af jule-lønsedler senest 15. december   HUSK!

MOK PRÆSENTERER: EN IRRELEVANT AFSTEMNING OM LIGEGYLDIGT NONSENS.
Hvad er din holdning til nedenstående emner?
Marker med kryds fra 1 til 10. 10 er højest...doh!
Lappen afrives og afleveres i MOKs postkasse, lok. 9.2.1, senest mandag kl. 12.
Resultatet offentliggøres i næste MOK.

Hvor stor er din begejstring for Berne & Levy?

Hvor pjattet er du med kantinens mad?

-og med dens priser?

Hvor god er kantinens kaffe?

Hvor stor er din kærlighed til stud.odonter?

Hvor tilfreds er du med antallet af lange fredagsbarer?

Præcist hvor vidunderligt var TAS?

Er det rart at dissektion for nogle ligger mandag 8-11?

Hvor lang er din vinterferie? -markér antal dage
mellem dette og kommende semester. (10=10 eller flere)

Hvor meget glæder du dig til næste nummer af MOK?

-for så kommer det først igen på næste semester!

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 32 4 5 6 7 8 9 10

MOK-red/Mav
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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

MSR-møde torsdag den 27.
november kl 16.00
Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalgene - herunder frem-

læggelse af semesterudvalgenes
handlingsplaner

4. Budget for rusbogen 2003
5. Undervisernes indstilling til og

engagement i undervisningen
6. Evaluering
7. Studienævn
8. SUPU valg af personer
9. MSRs samarbejde med IMCC/IFMSA
10. Julefrokost
11. Meddelelser
12. Evt.
ad 3.
Det blev på sidste MSR-møde besluttet,
at repræsentanterne i de repsektive
semesterudvalg skulle frmkomme med en
handlingsplan for, hvad der skal arbejdes
med indenfor det næste år.
ad 4.
Rusbogsgruppen har fået indsamlet de
sidste sponsorater og vil fremlægge
budgettet for dette års rusbog.
ad 5.
Hvilke midler har vi som studerende, når
underviserne svigter? Hvordan kan vi
sikrer en høj standard i undervisningen?
ad 6.
Tilbagemelding fra studienævnsgruppen
omkring studienævnets indstilling til
fagrådenes forslag om en samlet evalu-
ering af medicinstudierne ved Århus,
Odense og Københavns universitet.
Der er ekstraordinært studienævnsmøde
den 9. december, hvor evalueringerne fra
PUCS gennemgås.
Hvad vil vi gerne evalueringerne skal
indeholde? Hvad skal de kunne?
Hvilke mangler er der i de nuværende
evalueringsskemaer?
Hvordan løser vi problemet med den lave
besvaringsprocent?
ad. 8
MSR besluttede på sidste møde, at man
gerne vil indgå i et samarbejde med
FADL. Siden har bestyrelsen for MSR
fået foretaget nogle ændringer i
forretniongsordenen for udvalget

svarende til det der blev diskuteret på
mødet, og deltaget i det konstituerende
møde mandag  den 24. november.
Vi skal nu have valgt tre personer, der
skal repræsentere MSR i FADLs sund-
hed- og uddannelses politiske udvalg
(SUPU).
Vi skal desuden have diskuteret, hvad vi i
MSR gerne vil med dette samarbejde.
ad 9.
MSR taget kontakt til IMCC for at få
oprettet et samarbejde, så MSR kan være
med i diskussionerne om læge-
uddannelsen på verdensplan, der finder i
regi af IFMSA, som IMCC er en del af.

Du møder op til undervisning med en
forventning om, at den handler om X, da
det fremgår af skemaet, og du har forbe-
redt dig på emnet for at få så meget ud af
undervisningen så muligt, da emnet er
vanskeligt. Underviseren har imidlertid
besluttet sig for at bytte om på temaerne,
så timen kommer til at handle om noget
ganske andet og en del af pensum, som
du endnu ikke er nået til.
Du vælger derfor at følge undervisningen
med et andet hold. Det resultere imidlertid
i en endnu mere flad fornemmelse.
Underviseren går nemlig efter at have
uddelt casene og skrevet sit telefonnum-
mer op på tavlen med markeringen af, at i
ses om to timer - hvis der er noget i
mellemtiden, så kan i bare ringe!!!
Du vælger at bruge din tid mere konstruk-
tivt og bliver hjemme. Du er ikke den
eneste der er nået til den konklusion, at
det bedre kan betale sig. Den reducerede
holdstørrelse gør at underviserne vælger
at slå holdene sammen. Da der er blevet
byttet om på temaerne, får nogle hold
undervisning i det samme flere gange.
Sammenlægningen betyder desuden, at
der, når alle vælger at dukke op, er langt
flere end 24 pr. underviser.

Flere undervisere har misforstået den
studenter-aktiverende-undervisnings-
form. Det er meningen, at de studerende
skal forholde sig til en problemstilling
under kyndig vejledning af en kvalificeret
underviser. Det er ikke acceptabelt, at
undervisere ikke vil bidrage under
henvisning til at det er SAU. Det er
hensigten, at de skal fungere som
supervicer for de studerende. Og det er
helt urimeligt, at undervisere ikke dukker
op.
Som universitetsansat har man pligt til at
undervise, og vi studerende har ret til en
ordentlig undervisning. Men der kommer
ikke god undervisning ud af pligt og ret.
Hvad kan vi studerende stille op, når
kvaliteten af undervisningen er for ringe?
Hvordan kan vi være med til at sikre et
godt undervisningsmiljø med engagement
og undervisningen er af høj kvalitet?
Hvad er god undervisning i det hele
taget? Det skal vi diskutere på torsdag.

af Helene Hvidman

Undervisernes indstilling til og
engagement i undervisningen - eller
mangel på samme!
Der er ikke altid den forskningsbaserede-
undervisning af høj kvalitet lever op til
forventningen. Der er ingen tvivl om, at
vores underviserne er yderst vidende,
men det halter til tider med engagementet
og de pædagogiske evner.

Et par eksempler du måske kan nikke
genkendende til!
Klokken er 12.00 - Lundsgaard auditoriet
er tomt. De første studerende ankommer
12.05. Efterhånden bliver salen fyldt - der
bliver snakket, grinet og hentet op på
weekendens udskejelser. Klokken er nu
12.10. Lamgsomt begynder uroen at
melde sig; folk kigger op på uret bagerst i
salen - klokken er 12.15. Der er endnu
ikke dukket en forelæser op. Klokken
bliver 12.17 - utilfredsheden er tydelig, og
utålmodigheden breder sig. Der har
stadig ikke vist sig en underviser - salen
begynder så småt at bryde op - klokken
er 12.20. Klokken 12.25 er LU tom. 250
studerende er forgæves mødt op, fordi
forelæseren havde glemt det.

NÆSTE MØDE TORSDAG D. 18.
DECEMBER kl 16 i FADLs MØDE-
LOKALE - ALLE ER VELKOMNE

VI SKAL BLA. DISKUTERE
OPTAGSKRITERIER OG PROCEDURE
PÅ MEDICIN VED KU!

FSR afholder generalforsamling  samme aften, så efter
mødet vil der være mulighed for at følges ad ned til
Fiolstræde for at deltage.

INDRE ORGANER
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IMCC
IMCC???
Månedsmøde og Julehygge for aktive og interesse-
rede.
Røverhistorier fra Bolivia, hjemmelavet svensk glögg
og julekage

Onsdag den 3. december klokken 19:00 i FADL’s
mødelokale

Basisgrupperne
Kære læser,
"Året har 16 måneder: November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, septem-
ber, oktober, november, november, november, november..." (Henrik Nordbrandt)
Månederne flyver af sted. Også november. For et øjeblik siden var det sommer, og nu skal vi allerede tænke
på jul, nytår og forårssemesteret 2004. Det gør vi dog gerne, for vi har spændende ting i støbeskeen.
Vi fik samlet vores bestyrelse til et idémøde tidligere på måneden og diskuterede planerne for det
kommende semester. Sørgeligt aktuelt, men ikke desto mindre meget vigtigt, vil vi lave et tema, der
kredser om ”Krig”.
Allerede i slutningen af januar deltager Nicolai i et symposium – arrangeret af Young Student Pugwash
Danmark – om brugen af kernevåben og som foråret skrider frem vil vi belyse emnet fra forskellige vinkler
– også de lidt mere muntre.
Vi håber fx at kunne arrangere en dyst på fag- og slagsange. Det viser sig, at man på mange fag har et
repertoire af sange, der hylder egne fortræffeligheder og håner andre. Disse sange synges især på ruskurser,
men vi håber at kunne opstøve nogle sangglade grupper af studerende fra forskellige fag, der vil kæmpe mod
hinanden. Hvis du selv – og/eller nogen du kender – kender til disse fag-slagsange vil vi meget gerne høre
fra dig/jer.
Til belysning af krigstemaet regner vi også med at lave en filmaften i Cinemateket (www.dfi.dk – Cinemateket)
i Gothersgade. Det er endnu ikke besluttet hvilken/hvilke film vi vil vise og hvem vi vil få til at indlede, men
det bliver helt sikkert spændende. Vi har bl.a. kontakt med vinderen af Videomarathonkonkurrencen
(www.videomarathon.com ) Klaus Sandvik, som muligvis vil vise sin vindervideo om Tolerance som optakt
til aftenens hovedfilm.
I foråret vil vi også have et par ting på programmet, som ikke har noget med krigstemaet at gøre. Det vil
bl.a. være arrangementet Bibelsk Gastronomi, som får en chance igen lige inden påske. Her vil vi med
udgangspunkt i Bibelens tekster høre om madens betydning og bagefter spise et måltid mad, som det –
næsten – kunne have set ud back then.
Kort før pinse regner vi med at lave en salmekoncert for at fejre den nye salmebogs 1 års fødselsdag. Vi vil
høre klassiske salmer med ny lyd og nye salmer med klassisk lyd. Vær klar til at sætte kryds i kalenderen,
når datoen bliver frigivet!
Desuden fortsætter Nicolais studiekreds om ”Skabelse og Tilintetgørelse” og strikkecafeen ”Den Røde
Tråd” vil også kæmpe videre med strikkepindene efter jul. Nye deltagere er meget velkomne.
I den forløbne tid har vi været på Medicinsk-historisk Museum (http://www.mhm.ku.dk/ ) i Bredgade.
Professor Thomas Søderqvist inviterede os indenfor på sit hyggelige kontor, hvor gruppen af fremmødte
både før og efter rundvisningen på selve museet diskuterede spændende emner. Ikke mindst spørgsmålet
om, hvad man som museum kan tillade sig at udstille. Det var en helt konkret problemstilling, som udsprang
af professorens overvejelser desangående og vores særomvisning på en afdeling af museet, der ikke normalt
er åben for offentligheden. Vi så en samling af gamle ”obstetriske objekter”, dvs. især misfostre i ordets
egentligste betydning fra dengang ultralydscanning og andre moderne fosterundersøgelsesteknikker ikke
fandtes.
Er det et freakshow eller vigtig viden om virkeligheden man formidler ved at vise disse præparater frem?
Får man større respekt for skaberværkets mangfoldighed eller bliver man bange for naturens mange
fejlmuligheder? Spændende og uhyyyyggeligt!
Selve rundvisningen på museet var også meget spændende, godt hjulpet af vores superkompetente guide,
Sohail, der underholdt os i over en time med makabre detaljer og mærkværdigheder fra medicinens historie.
Tidligere denne uge afholdt vi en lettere eksperimenterende musik-aftensgudstjeneste. Det blev en meget
smuk og speciel gudstjeneste med ord, stilhed og musik til ”hjertets dannelse”. Musikken blev fremført af
fire unge musikere, som vi også gerne vil arbejde sammen med fremover.
På torsdag i næste uge afholder vi Thanksgivingmiddag sammen med vennerne fra Indre By. Vi vil spise
kalkun med stuffing, tranebær og alt det andet der hører til en ægte Thanksgiving, som vi kender det – især
fra film. Vi får dog besøg af en ægte amerikaner, Jennie Gunnarsen, som vil fortælle om sin barndoms
Thanksgiving i Texas og som vil fortælle om sit møde med Danmark og danskerne. Jennie arbejder som
akademisk medarbejder for studenterpræsten på KUA.
Hvis du har lyst til at være med kan du melde dig på lotz@adm,.ku.dk senest på mandag. Arrangementet
starter kl. 19.00 og koster kr. 75,-.
Som du kan regne ud, har vi næsten ikke tid til at tænke på jul og nytår. Men vi kan nok oppe os til at fylde
friske klejner i småkagedåsen, så vi har noget passende at gumle på til sæsonens sidste arrangementer og
at byde på, når nogen kommer for at tale med præsten. For den mere usynlige del af præstens opgaver,
nemlig sjælesorgen, de personlige samtaler, fortsætter naturligvis, uanset hvilke udadvendte aktiviteter vi
sætter i søen, og er stadig et tilbud som gælder alle, også i den søde og barske juletid.

Novemberhilsener
Lise Lotz, akademisk medarbejder og

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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. 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

Strikkecafeen fortsætter, og du kan stadig nå at
strikke julegaver! Nybegyndere og erfarne strik-
kere er velkomne.

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

2.”Thanksgiving” - en aften med
kalkun og andet godt

Vi lader os igen inspirere af det store udland og
holder Thanksgiving med kalkunsteg, tranebær
og hele det store udtræk. Men vi benytter også
lejligheden til at fokusere på de ting i tilværel-
sen, som vi har grund til at være taknemmelige
over.

I vores del af verden, hvor vi materielt set har
alt, hvad vi kan ønske os og mere til, har
taknemmeligheden paradoksalt nok trange kår.
Vi er sjældent rigtigt tilfredse, selv når vi er ved
at segne under vægten af vores skønne indkøb.

Vi vil foretage skønne indkøb til denne aften,
men vi vil også prøve at huske på de små gode
ting som tilværelsen i øvrigt byder på: øjenkon-
takt med en lækker fyr på Nørrebrogade, godt
vejr til sommerfesten, en mor, der stadig ordner
vasketøj, en uventet e-mail fra en gammel ven,
en kortvarig indsigt i universets mysterier, en
sang, der udtrykker lige præcis dét, mmm.

Før spisningen fortæller Jennie Gunnarsen fra
USA om amerikansk thanksgiving og om sit møde
med Danmark.

Tid: Torsdag den 27. november 2003 kl. 19.00
Sted: Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Tilmelding: Hør om der stadig er ledige pladser
hos Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk eller på 35 32
70 94
Pris: Kr. 75,- betales når du kommer

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

FOREDRAG OM SKISKADER
Kom og bliv bedre forberedt på skiferien og fore-
byg 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 des-
uden SIMS-møde igen tirsdag d. 11. december
kl. 16.00 i lok. 9. 2. 3.

Vel mødt!!

MÅNEDSMØDE ONSDAG 3
DECEMBER KL. 16.00
I FADL´S MØDELOKALE
Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Nyt fra udvalgene.
3. Terapeutisk hypotermi: Hvem og hvor

dan.
4. 10 minutters indlæg til næste måneds

møde, hvem og hvad.
5. Eventuelt.

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

INDRE ORGANER



11

Stud Meds lægeromankonkurrence fortsætter. Du bestemmer skæbnen for de utrolige
karakterer Dr. Baum (helt) Dr.  Schmalbruch (skurk), Gisela Weber (elskerinde) og ikke
mindst Rudi Völler (portør (måske)).

Hvis det utænkelige skulle være sket at du har lidt svært ved at huske alle detaljerne
i de indviklede intriger, kan du finde de to første afsnit på hjemmesiden for kommende
læger www.fadl.dk/studmed

Send dit forslag til studmed@fadl.dk og deltag i konkurrencen om et gavekort til
lærebøger. I vurderingen af af dit indlæg vil der blive lagt vægt på at du opfylder de
retningslinier der blev formuleret i sidste udgivelse - samt at du bruger korrekt kom-
matering og god tysk grammatik.

TRANSPLANTATION
KONSPIRATION

ROMANTIK
TYSKERE

Frankfurt Krankenhaus har det hele...
men mangler dig

INDRE ORGANER
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GIMS HYTTETUR 2003: ”AKUPUNKTUR”
I den første weekend i oktober var GIM afsted på hyttetur med ”Akupunktur” som tema. Vi havde fået fat i 3 forelæsere, som skulle undervise os i weekenden:
Peter Strøm, som er praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur.
Ole-Jann Malchau, som er akupunktør med egen klinik.
Ming Chen, som er læge og forsker med uddannelse i både traditionel kinesisk medicin og moderne medicin.
De skulle hver især give os indblik i, hvordan de anvender akupunkturen, samt hvilke erfaringer, de har med behandlingen – desuden skulle vi selv have mulighed for at
prøve at anvende akupunkturnålene under supervision.
Det blev til en spændende, lærerig og hyggelig weekend, som gav os rigelig anledning til diskussioner og eftertanke.

GIM vil gerne takke foredragsholderne, turdeltagerne og ikke mindst Studenterklubben, MSR og FADL for at gøre denne tur til en succes! Vi håber at kunne gøre ”GIM-
hyttetur med fagligt tema” til en årligt tilbagevendende begivenhed.
Hvis du kunne tænke dig at se, hvad der sker i GIM, kan du møde op til et af vores møder eller skrive til os på gruppengim@groupcare.dk. Alle er velkomne!
Vi mødes næste gang til juleafslutning onsdag d. 3/12 kl. 16.00 med gløgg og oplægsholder – se vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim for løbende opdateringer.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen Gruppen for Integreret Medicin

Her er hytten, vi boede i: ”Skrænten”. Den lå i dej-
lige omgivelser lige ned til Lammefjorden...

De fleste af gimmerne samlet om middagsbordet
fredag aften...

Peter Strøm (midten) demonstrerer, hvordan man
finder akupunktur-punktet Colon 12.
Punktet skulle bl.a. virke mod tennisalbue
(epicondylitis humeri radialis).

Julie (tv.) og Lars (th.) - begge har nåle siddende
hele vejen langs Colon-meridianen (nålene sidder ved
tommelfinger, albue, skulder og nasolabialfure)...

”Bare koncentrer jer og mærk energien...” – Tre
gimmere sidder overraskede og føler på energikuglen
mellem deres håndflader. Peter Strøm vejledte os i
at føle efter den energi, som man muligvis manipule-
rer gennem akupunkturen.

Peter Strøm (knælende) havde inviteret en af sine
patienter (siddende i bar overkrop), som skulle agere
forsøgsperson. Her er han igang med at vise os punk-
tet Lever 3 mellem første og anden tå, som bl.a.
skulle virke stress-nedsættende.

De er gale, de svenskere...!
Elin, vores svenske sekretær, tog gladeligt en duk-
kert i bølgerne. Var det varmt? Tjah... – oktober
måned, frisk vind, formand Lea skutter sig i vinter-
jakken inde på land... Døm selv! :-)

Olejann Malchau (ternet skjorte) demonstrerer her
et generelt smertestillende akupunkturpunkt, Colon
4, på Minh (bar overkrop).

Selvfølgelig blev lejrguitaren hevet frem og der blev
skrålet (og skålet) til Beatles, Gasolin og Shubidua.
Her er det GIMs kære formand, Lea, som svinger
guitaren...

Ming Chen underviser her i den kemiske baggrund
for virkningen i Zhen Gi Tonic – dette var et af de
mange traditionelle kinesiske midler, som vi blev
introduceret for. Også lakrids som middel mod mala-
ria og champignons med anticancer-virkning hørte vi
om.

Der blev også tid til andre aktiviteter; her er det
Christian, som forsøger at paraglide – men selv om
det blev til mange forsøg i løbet af weekenden (med
optimistiske tilråb hver gang!), lettede Christian al-
drig fra jorden...

Af Nicolai L. Damgaard-Mørch, kasserer i GIM.

INDRE ORGANER


