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Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 13, årgang 36 udkommer
16.00 GIM julehygge

Torsdag:
19.00 Medicinstuderendes Filosofiske
Selskab holder møde

Fredag:
Sidste lange fredag inden eksamen!

Lørdag:
Ondt i håret inden lørdagsjulfrokost!

Søndag:
12.00 IMCC Exchange holder julemøde

Det var dette års MOK. Deadline
for næste MOK er mandag den 2.
februar 2004 klokken 12.00

Denne redaktion

MOK
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: Venstrehåndsnisser af MOK-redaktionen
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Tiden er kommet for årets sidste
udmelding i MOK inden julen for
alvor kaster sig selv op og ud over de
fleste af MOK’s læsere. Efteråret har
som vanligt budt på regnvejr,
politikerlede og dårlig samvittighed
over ikke at få læst nok op til den
forestående eksamen. Og for 390
lægestuderende ved landets tre
sundhedsvidenskabelige fakulteter
kom det første tegn på om man skal
pendle eller blive boende under sin
turnus.

Lars og Løkkeposen
I den forløbne uge har Foreningen af
Yngre Læger også kendt som FAYL, af-
holdt deres halvårlige repræsentantskabs-
møde. Foreningen af Danske Læge-
studerende har gennem mange år delta-
get som gæster ved mødet og underteg-
nede havde fornøjelsen af at være en af
disse gæster. Og her vil man nok som stu-
derende allerede stå af. Forståeligt nok.
Det er begrænset hvor meget man som
stud.med. gider beskæftige sig med
overenskomstkrav i 2005, regulerings-
ordninger og lønudvikling, når det som
ligger en mest på sinde er Starlings hjerte-
lov, omsætningstiden for Nozinan eller
længden på samtlige bakterier og vira der
kan påvirke den skrøbelige menneske-
krop.

Men de yngre lægers repræsentantskabs-
møde var alligevel ret interessant set med
en stud.med.’s øjne. De mange diskussio-
ner om yngre lægers løn og vilkårene for
at videreuddanne sig til speciallæge ramte
hele tiden et ømt punkt: - antallet af op-
tagne studerende på lægestudiet. Som
bekendt har optaget været støt stigende
op igennem halvfemserne og vores sid-
dende regering har i deres regerings-
grundlag meldt ud til befolkningen at den
fortsat ønsker at øge optaget af læge-
studerende på de tre universiteter.  Også
selv om fakulteterne har problemer med
at skaffe kvalificerede undervisere, hvil-
ket størstedelen af de studerende har er-
faret på egen krop. Men hvad er mere
bekymrende er, at der ikke er speciallæ-
ger nok til at videreuddanne horderne af
cand.med.’ere og som fortsat vil vælte ud i
et presset sundhedsvæsen. Og spørgsmå-
let er om problemet løses når struktur-
kommisionen den 9. januar 2004 afslører
hvad der skal ske med amterne. Nedlæg-
ges amterne så man kan sammenlægge
hospitalerne til mere centrale enheder,
med færre turnuspladser til at aftage
horderne og efterfølgende ventetid/ar-
bejdsløshed til følge.

Disse fakta blev fremlagt for Sundheds-
minister Lars Løkke Rasmussen, der
mødte op som gæst til FAYL´s
repræsentantsskabsmøde, for at deltage i

en debat om sundhedsvæsenet. Han fast-
holdt regeringens politik om fortsat at øge
optaget på lægeuddannelsen, om end der
kun ville blive tale om en lille forøgelse af
optaget og han formåede elegant at undgå
at tage stilling til den aktuelle problem-
stilling om manglen på speciallæger, der
netop skal uddanne de kommende (mange
flere) speciallæger. Inden den festlige mid-
dag nåede Lars Løkke Rasmussen dog at
fortælle at der rent faktisk var nok læger,
men ikke nok speciallæger. Derfor giver
regeringens politik ikke mening i
undertegnedes øjne.

Det blev på mødet også tørt konstateret,
at Løkkeposen måske var med til at ned-
bringe ventelisten på at få en ny pacema-
ker, så man kun brugte en halv time til at
kaste pacemakerne i patienten. Men når
man uddanner yngre læger samtidig med,
at venteliste opgaverne skal udføres ta-
ger det to timer i stedet. Så er spørgsmå-
let hvad den økonomisk bevidste overlæge
så vælger? At bruge en halv time på selv
at sætte pacemakeren i patienten og få en
masse Løkkekroner ind i afdelingens
slunkne budget, eller at bruge to stive ti-
mer på at sætte den samme pacemaker i,
men samtidig med at uddanne en yngre
læge?

Spørgsmålet er, om man ikke kan få sig
en dejlig lille paranoid forestilling af al den
snak. Kan det være at regeringen egent-
lig er interesseret i at få et uuddannet
lægeligt proletariat. Hvis de nu nedlæg-
ger amterne og derved reducerer antallet
af turnuspladser for herefter at fjerne
turnusordningen, så man får en horde af
arbejdsløse cand.med.’ere der kæmper
indbyrdes om at få et job, og som må søge
nepotistiske veje for at fremme karrieren.
Det vil jo nok gøre det nemmere for ar-
bejdsgiverne at presse lønnen ned og der-
ved gøre sundhedsvæsenet endnu billi-
gere.

Heldigvis er problemet ikke helt fremmed
for den håndfuld studerende der forsøger
at holde samling på trådene og som arbej-
der for en ordentlig uddannelse og ordent-
lige vilkår for alle os. Redaktionen har i
dette, årets sidste nummer af MOK, valgt
at trykke et brev skrevet af de tre medi-
cinske studenterfagråd i fællesskab til de
tre studienævn. Oplægget skal diskute-
res på studienævnsmødet der afholdes
tirsdag i denne uge og læseren kan så selv
vurdere om der er noget at være bekym-
ret over.

Det bør være nogenlunde klart for de fle-
ste at problemet næppe forsvinder af at
gemme sig bag medicinsk kompendium
og den næste eksamen. I FAYL har man
en gruppe ved navn GYL – Gruppen af

Yngste Læger. Hvert halve år vælges der
to repræsentanter ud af den nye
cand.med. årgang fra hvert universitet.
De vælges for 1½ år og der er således 18
yngre læger i GYL. Gruppen kaldes for
sjov for ”sandkassen”. Her lærer de ny-
valgte ”politikere” hvordan man gebær-
der sig i det virkelige liv. De afholder
overlevelseskurser for de nyeste kandi-
dater og kommer til FADL’s turnus-
informationsmøder og fortæller hvordan
det er at være ny og så er de stemmebe-
rettigede til repræsentantskabsmøderne.

Det er dog ikke rigtigt at sandkassen først
dukker op når man bliver færdig. Som
lægestuderende er man så privilegeret ,at
have en ”sandkasse” allerede når man bli-
ver immatrikuleret på Københavns Uni-
versitet. Den  findes som FADL og Det
Medicinske Studenterråd og nogen vil
også mene at IMCC er en ”sandkasse”,
hvor man kan tilegne sig nogen evner og
erfaringer som den officielle læge-
uddannelse ikke kan tilbyde. For FADL’s
vedkommende er det lønforhandlinger og
ordentlige vilkår for de lægestuderende,
når de tager vagter og lægevikariater.  -
Man kan ligeså godt gå i gang så tidligt
som muligt. Vores kommende arbejdsgive-
res mantra er i dag Ny Løn. Det vil sige at
kort tid efter aflagt embedseksamen, skal
man forhandle forvagtstillæg, ambulance-
tillæg og vagtlægningstillæg på sin nye
arbejdsplads. Dette er måske en lille sand-
hed med modifikationer, men langt fra
virkeligheden er det ikke. Det vil derfor
ikke være nogen dårlig ide at lære sig
forhandlingens kunst, inden man står i
det op til over begge ører.

Så nu hvor eksamenslæsningen er godt i
gang kan læseren jo sætte sig ned og re-
flektere over hvorledes man kan forbe-
rede sig på den hverdag der venter. Og
det spiller ingen rolle om man går på 1.
semester eller på 13. semester. Tag og bliv
voksen og vær dit ansvar bevidst, med
mindre du ønsker en hverdag hvor
rundsavene på albuerne drypper af blod
og onkel morfar kræver at du sidder godt
fast på skødet inden du får din
introduktionsstilling!

Glædelig jul
Godt nytår

Fornøjelig eksamenslæsning
og resten af de sædvanlige floskler!

MOK-red/Gordon Jehu

Julelederen
MOK
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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
allerede nu og til og med søndag den 15. februar
2004.
Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af de næste par
uger.
For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at
det valgfrie udbud på kandidatuddannelsen endnu
ikke er fastlagt og dermed endnu ikke udbudt på
nettet.

Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum
Instituttet, 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 med-
arbejderne fra eksamenskontoret og Ekspeditio-
nen (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 for-
del for dig, dels letter eksamenskontoret for taste-
arbejde, tid, som kan bruges bedre til din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrø-
rer den/de eksaminer du tilmelder dig, kan du blot
anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.
og ikke som hidtil fremvise disse på eksamens-
kontoret (dette gælder nu OGSÅ vandrejournaler,
som vi skal have en kopi af).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være
ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der
arbejdes på at løse problemet og vi kan i mellem-
tiden anbefale dig at prøve i aftentimerne/week-
enderne, hvor presset er mindre.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensatio-
nen forevises ved indtegningen (kan kun ske man-
dag den 9. februar).

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved
tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores
eksamenssystem.

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:
Mads Falk, Mikkel Westen og Mie-Ran Yoon
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 Nadia Seestedt (10.-13. semester)

Grundet underbemanding
på eksamenskontoret, har
man besluttet at der i perio-
den fra 27. oktober 2003  frem
til 1. Februar 2004 lukkes kl.
14.00.
efter kl. 14.00 kan al henven-
delse ske i Ekspeditionen lo-
kale 9.1.33b

Mvh Eksamenskontoret.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er ac-
cepteret 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 tilmeldt dig, er din tilmel-
ding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså
EFTER søndag den 15. februar kan du KUN se
dine tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmel-
ding”

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

LEKTIEHJÆLP SØGES

Der søges hjælp til lektier og rapporter i fysik
HF, niveau B.

Der satses på medicinstudiet til aug.sep. 2004.

God betaling gives.

Med venlig hilsen
Karen Marie
tlf: 30 20 58 53
e-mail: sosqveiborg@yahoo.dk

LÆSEMAKKER SØGES TIL 6.
SEM NY STUDIEORDNING

Jeg søger en læsemakker til planlægning af
læseplan, opgaveregning etc.

Hvis du er interesseret, kontakt mig da hur-
tigst muligt på 26579579.

Mvh Pernille Bengtsson (KKA-1)

SUPPLER DIN SU MED 300
KR. OM UGEN.

Vi er en familie, der har brug for lidt ekstra
hjælp til rengøring, vi bor på Frederiksberg,
nær Godthåbsvej.
Vi har brug for rengøring hver uge, helst fre-
dag (evt. torsdag).

Ring til Anja 38872455.
Hverdage efter 17.30 (undt. torsdag )

Annoncer

Styrende organer
STUDIET



5

JA, VI VED GODT, AT MANGE
AF DISSE INDLÆG ER SET
FØR, MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem
før. Derudover kommer mange ”gamle” studerende
i klemme på grund af, at de ikke er orienterede
om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler
!!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt længere,
og der er kommet en ny udgave af Studie-
håndbogen for både Studieordningen af 1986 og af
Studieordningen af 2000. Du kan hente dem ned
fra fakultetets hjemmeside. Og husk: Hvis en ny
regel har været offentliggjort i MOK eller på net-
tet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende reg-
ler er dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

VIGTIGT OMKRING EKSAMEN

Følgende gælder alle studerende:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksa-
men senest 5 hverdage før eksamen afholdes,
ellers tæller det som et eksamensforsøg  (såvel
skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så
skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for
at afmeldingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæl-
ler det som eksamensforsøg .

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen,
skal du sygemelde dig til eksamenskontoret se-
nest kl. 9.00 samme morgen (hvis det er en
klinisk eksamen skal afdelingen ligeledes have be-
sked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hver-
dage efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er optaget
fra sommeren 1994:

Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren

1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået
alle eksaminer på fase I senest 6 år efter studie-
start.

Ny ordning af 2000:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS
samt Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du
skal have bestået alle eksaminer på Bachelor-
uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

OVERGANGSORDNINGER VED
IMPLEMENTERING AF STUDIE-
PLAN 2000.

Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik
på at skabe mindst muligt besvær for den enkelte
studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst
mulige afvikling 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 fore-
taget løbende justeringer af ordningen i forsøget
på at opfylde visionen om at skabe de bedste ram-
mer for den enkelte studerende. Af den grund vil
denne overgangsordning ikke være endelig efter-
som der vil være uforudsete situationer, som vi
p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ord-
ning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær ek-
samen efter gammel ordning i de to efterfølgende
semestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den
forbindelse være opmærksomme på, at der ikke,
som normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil
med andre ord betyde, at har man ikke bestået sin
eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år
efter gammel studieplan ophør), vil man blive
overflyttet til ny studieplan – det er desuden vig-
tigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES
fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksa-
men efter gammel ordning stadig ikke har bestået
denne, stadig har tid tilbage i forhold til 6-års-
reglen, tilbydes undervisningsplads indenfor ny
studieordning (N)  (studieplan 2000).

Gentagelse af semestre / undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen
efter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester
februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger
de studerende den normerede studietid og bliver
færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de
umiddelbart 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 realitet. Gentagelsen af
semestre sker udelukkende for at afhjælpe de stu-
die- og eksamensmæssige problemer og det tids-
tab som ellers kunne opstå ved samkøring af to
ordninger, der er tilrettelagt på forskellig 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 undervis-
ningen  på disse semestre kører sidste gang hen-
holdsvis foråret 2006 og efteråret 2006.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende
bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse
på nettet, hvor den nye studieordning er beskre-
vet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G)  TIL NY (N)  STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT
MAN HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE
EKSAMENER 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 pri-

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIO-
NAL STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER : UGE 49
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med/Int Lokale
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 9.1.69
Torsdag 04/12 1430 – 1500 1230 – 1430 Tina Gottlieb INT 9.1.69
Fredag 05/12 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED 9.1.33a

TRÆFFETIDER : UGE 50
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med/Int 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

TRÆFFETIDER : UGE 51
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Med/Int 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:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

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

Fredag: 0900 – 1500

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  !

Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.69

Studievejledningen
STUDIET
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EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID

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

Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og medde-
ler, hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager
tid at arrangere disse ekstra foranstaltninger, er
det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du alle-
rede ved det ved eksamenstilmeldingen, bedes du
meddele det på dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afhol-
delse.

mært lå på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hoved-
sageligt omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på
gammel ordning 6. semester er bestået!

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

8. semester: Vil den studerende komme på en
alternativ 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
alternativ plan som indbefatter: Studievejledningens hjemmeside

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

· 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
logisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G)  udbydes igen. Den studerende vil blive over-
flyttet 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 studie-
vejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændrin-
ger!

STUDIET
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6.SEM BACHELOR GALLA FEST
FREDAG D.23. JANUAR

Så er det ved at være sidste frist for at tilmelde
sig dette fabelagtige t i lbud for al le
6.sem’ere!Menu’en er udsøgt, der er fri vin i 6
timer, der er afslappende jazz musik til maden og
dansende hedt musik efter maden – så hvad ven-
ter du på, indbetal tilmeldingen på 100kr allerede
i dag! Du har jo lige fået løn, og der er kun plads
til de første 150 tilmeldte!

Hele herlighed koster kun 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 ind-
betales senest d.5.januar!
Hvis I har nogen spørgsmål så kontakt os på
bachelorfest2004@yahoo.dk

Venlige julehilsner

Lisbeth, Liv, Tine, Lisbeth, Kirstine og Hellen

OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING TIL DEL 1 OG 2
TIL FORÅRSSEMESTERET 2004

Tilmeldingsblanketter hentes på http : / /
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_blanketter.htm

BLANKETTEN AFLEVERES I EKSPEDITIONEN
9.1.33 b SENEST den 10. JANUAR 2004
Fortryder du din tilmelding, er rettidig afmelding
ligeledes den 10. januar 2004.

Spørgsmål om holdsætning kan rettes til:
1. sem.: Gitte Birkbøl, 9.1.41, tlf.: 35 32 70 92
2. sem.: Bianca Houlind, 18.1.12, tlf.: 35 32 72 11
3. sem.: Pia Keller, 33.4.42, tlf.: 35 32 79 84
4. sem.: Studiesekretariatet, 12.6.8, tlf.: 35 32 75
71
5. sem.: Studiesekretariatet, 12.6.8, tlf.: 35 32 75
71

Ved tilmelding/afmelding efter den 10. januar 2004
skal du henvende dig til studievejledningen, 9.1.33a,
tlf.: 35 32 70 91.

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
Universitet er 1. december 2003 klokken 12.00.
Ansøgningen skal afleveres i Studie-
ekspeditionen på fakultetsgangen.
·Ansøgningsskemaet kan hentes i Studie-
ekspeditionen eller downloades i pdf-format fra
www.sund.ku.dk. Vælg Uddannelse > Blanketter >
Medicin.

ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 1.12    BC       

Tirsdag 2.12 UMO          

Onsdag 3.12           

Torsdag 4.12 CJ          

Fredag 5.12     BC      
 
ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 8.12     UMO      

Tirsdag 9.12   BC    CJ    

Onsdag 10.12         BC  

Torsdag 11.12     CJ      

Fredag 12.12       CJ    
 
ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 15.12    BC       

Tirsdag 16.12   CJ     UMO   

Onsdag 17.12   UMO        

Torsdag 18.12 UMO          

Fredag 19.12    BC    CJ   
 
ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 22.12    UMO       

Tirsdag 23.12 CJ     UMO     
 
ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mandag 29.12 CJ     BC     

Tirsdag 30.12 BC          
 -Ret til ændringer forbeholdes.

-Studiekort skal fremvises

HER FØLGER ÅBNINGSTIDERNE FOR VÅD STUDIESAL FOR:
DECEMBER
Vi ses i kælderen.

·Hvis ikke du har bestået bachelordelen inden den
31. januar 2004, vil du ikke kunne påbegynde
kandidatuddannelsen.
·Det er dit eget ansvar at gøre ekspeditionen
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

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet 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
attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretaria-
tet.

Fase I

Annonce:

PSYKOTERAPI

Problemer med studie, kæreste, familie.
Eksamensangst, nedtrykthed, mindreværd.

Henv: Psykolog Tusse Weidlich, tlf: 38288501
Hjemmeside: www.tweidlich.dk
Rabat til studerende.

STUDIET
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ALMEN MEDICINSK
STUDENTERKLUB
Stiftende møde den 1/12 2003 kl. 16 på Afdelingen
for Almen Medicin

Nogle studerende på medicin ved allerede tidligt
at de vil være
praktiserende læger, nogle allerede før de starter
på studiet

Hvor studerende med særlig interesse i et
hospitalsbaseret speciale har muligheden for at få
en særlig tilknytning til en hospitalsafdeling, kan
få lov at følge i vagter, deltage i forskning mv. er
det sværere at opnå en sådan kontakt til almen
praksis, idet de praktiserende læger er spredt og
ikke har tradition for uformel kontakt til stude-
rende

Formålet med at oprette en Almen medicinsk
studenterklub er at tilbyde en mulighed for for-
maliseret tilknytning til faget almen medicin for
de studerende som måtte ønske dette

Samtidig vil afdelingen gerne åbne sig overfor de
studerende – modtage input fra de kommende læger

Hvem kan deltage?

Alle medicinstuderende ved Københavns Univer-
sitet, som er interesseret i almen praksis eller i
praksisrelevante emner. Du behøver efter vor
mening ikke være sikker på, at du vil være alment
praktiserende læge. Det kan man jo som student
ikke vide…

Hvad indebærer det at være med?

Det vil være op til de deltagende studerende at
formulere klubbens målsætning, indhold og arbejds-
form. Støttegruppen vil bistå, også med at søge
midler til klubbens aktiviteter

Hvad skal du gøre, hvis du er interesseret?

Henvend dig til Afdelingen for Almen Medicin,
enten til Tina Eriksson (eriksson@dadlnet.dk) el-
ler til  sekretær i  afdelingen
(A.Brydholm@pubhealth.ku.dk).
- Og hvis du har mulighed så kom til mødet den 8/
12

KAN DU NIKKE GENKEN-
DENDE TIL FØLGENDE:
Jeg vil gerne sætte mit fodaftryk her på denne
jord!
Jeg vil gøre det så mange mennesker efter min tid
får et bedre og nemmere liv!
Jeg vil forske, da jeg ved (heldigvis) at mine ka-
rakterer på medicin ikke betyder spor, men at det
er mængden af kloge ord i forskellige tidsskrifter
der tæller!
Jeg er helt pjattet med hjernen, og ved at det er
det mest interessante organ der findes!
Jeg er interesseret i hvor langt fremme vi er for
at danne et billede af bevidstheden!
Jeg går op i strålings hygiejne og mobilmaster!
Jeg skal ikke til julefrokost den 11 december!
Jeg synes hardcore naturvidenskab får mig til at
se bedre ud om morgenen!
Jeg går med en lille neurolog i maven!
Jeg ved at hjernen er kroppens største muskel!

Hvis du bare kan nikke genkendende til noget af
alt dette, så kom og få en lille appetizer fredag
den 12 december klokken 9 Julie-annemariesvej
auditorium 93, når Neurobiologisk Forskningsen-
hed holder deres årlige juleseminar og fremlæg-
ger noget af alt den frontlinje-forskning der fore-
går lige over på den anden side af gaden af, hvor
du sidder og nyder dit MOK og din basse.
Vi glæder os til at se dig
Mvh Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU), Rigs-
hospitalet Bygning 9201, Blegdamsvej 9.
www.nru.dk

MEDICON VALLEY ANNUAL
BIOMEETING 31 MARCH 2004
Medicon Valley Academy invites to a one-day
conference for scientists from universities, hospi-
tals and industry in the Øresund region - Medicon
Valley. Medicon Valley Annual BioMeeting is the
regional scientific meeting place for cross border
and interdisciplinary research, cooperation and
projects within pharma, medico and biotech.
More information: www.mva.org/composite-
720.htm

Abstracts
All participants are invited to present their
scientific research, competencies and technologies
by poster or oral presentation. The chairmen of
each session will select qualified and relevant
abstracts for oral presentations.

Please note the following abstract deadlines:
Oral presentation: 8 December 2003
Poster presentation: 15 February 2004
More information: www.mva.org/composite-
746.htm

Company exhibition and presentation
More information: www.mva.org/composite-
819.htm

Contact
Project Manager Lotte Hviid Dhyrbye, lh@mva.org
Scientific Adviser Anette Birck, ab@mva.org

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 – ganske 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 Uni-
versitet havde været lukket siden 1943 – jf. for-
holdene under 2. Verdenskrig. Efter at have fuld-
ført deres kandidateksamen dannede disse læger
et Styre (en fond), der bl.a. havde til formål, at
fastholde det gode forhold imellem Norge og Dan-
mark. 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 rejse-
stipendiater (rejse, kost, logi og ophold), således
at de kunne komme til Beitostølen Helsesports-
center i Valdres, Norge. Hér har de modtaget
undervisning i medicinsk rehabilitering af patien-
ter / klienter, der besidder en bred vifte af
handicaps.

Helsesportscenteret:
Beitostølen Helsesportscenter fylder primo no-
vember 2003 – 33 år. Her tilbydes sommer-/vin-
ter-, inde-/ude-, individuelle-/hold-, samt sports-
og fritids aktiviteter. Her skal nævnes nogle ek-
sempler: ridning, svømning, vand-gymnastik, ka-
jak, langrend, langrends-pigging, slalom,
snowboard, cykling, skøjteløb, rulleskøjteløb, klat-
ring, gymnastik, atletik, skydning, lyd-skydning,
boldspil (blindebold, bordtennis, tennis, badmin-
ton, 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:  overlæ-
ger, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, se-
kretærer, idrætspædagoger, ski- og rideinstruk-
tører, staldfolk, lærer, reception, bogholderi,
diætist, kokke, køkkenassistenter, rengørings-
damer, varmemester, håndværkere, piste- / løjpe-
personel…

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, heri-
blandt 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 of-
test 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
forårssemester…
Ansøgningen stiles til Studievejledningen for Me-
dicin og skal være os i hænde senest den 14.
01.2004, kl. 14:00.

OSVAL II

Har du interesse for medfødte misdannelser,
børnepatologi og børnekirurgi, har vi 2 spændende
projekter.
Emnerne er
A: cystisk renal dysplasi i dobbelte nyreanlæg –
klinisk og morfologisk karakteristik.
B: Extrahepatisk biliær atresi – gennemgang af
børn opereret for galdevejsatresi – klinisk forløb
og histologi.
Medforfatterskab på publikation kan påregnes.
Hvis du er interesseret , kan du sende en mail
(rh02875@rh.dk)eller ringe (35455349), så vi kan
aftale nærmere.
Børnekirurgisk afdeling og Patologiafdelingen, RH

SKOLARSTIPENDIAT (ER)
Ved hjertekirurgisk afd. RT, Rigshospitalet, søges
der 1-2 skolarstipendiater til gennemførelse af et
klinisk projekt vedr. antitrombotisk behandling
hos bypassopererede patienter.
Varighed:  6-12 mdr. afhængig af ansøgerens am-
bitionsniveau.
Løn: 10.000 kr./md.
Ansøgeren kan selv være med til at udforme pro-
tokollen, dele af det kan bruges som OSVAL II-
opgave. Materialet vil kunne bære 1-2 videnska-
belige artikler. Bedst egnet til stud. med., som
mangler et par semestre. Ansøgeren vil kunne
indgå i et lille forskningsteam, som er behjælpe-
lige med praktisk introduktion og erfaring.
Henvendelse til prof., overlæge, dr. med. Daniel
A. Steinbrüchel, afd. RT, Rigshospitalet.
Tlf.: 3545 2306
Email: dast@rh.dk

Ps. Vi har flere mulige OSVAL-II egnede, korte
forskningsopgaver inden for hjerte- og thoraxki-
rurgi samt transplantation for interesserede

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

Studietilbud
STUDIET
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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.

VEDRØRENDE JUL OG
NYTÅR 2003  PÅ
VAGTBUREAUET.
Vi skal hermed gøre opmærksom på, at bogholderi
og ekspedition er lukket for personlig og telefonisk
henvendelse fra den 24/12.03 til 1/1.04, begge dage
inklusive.

OBS – OBS – OBS
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
udbetaling den 22. december 2003.

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

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 ob-
ligatoriske kurser.
Det er derfor af stor betydning - både for jer og os
- at I melder tilbage.
I januar 2004 vender vi tilbage med en løsnings-
model 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 Vagt-
bureauet 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 prakti-
ske kursus?
- Har du glemt dit password eller login til Trygbrand-
skole?
- 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.

JULEBREV FRA FADL!!

Kære vagttagere!
Tak for jeres samarbejde den sidste måned.
Opskrivningerne er blevet noget bedre fordelt end
tidligere – flere har skrevet sig op til dagvagter og
nattevagter og et mere passende antal har været
skrevet op til aftenvagter… Nu nærmer de strenge
vintermåneder sig dog – og vores erfaring er at
færre og færre tager vagter i december og januar.
Derfor starter vi igen DREAM-TEAM ORDNINGEN
op den 15/12 .03 til og med 15/1 ’04. Ligesom sidst
skal du optjene 25 points i perioden, derefter får du
15 ”ønske-vagter” = sikre opskrivninger. Ønske-
vagterne kan bruges hele 2004.

Efter DREAM-TEAM start den 15/12 ’03 gælder de
almindelige opskrivningsregler igen (max tre op-
skrivninger ad gangen – jfr. evt. hjemmesiden)

Nedenfor følger regler for vinterens dreamteam-
ordning_
1) Dream-team ordningen kører fra 15/12 ’03
til og med 15/1 ’04.
2) Du optjener KUN points ved at aflevere
af kopi af grønne sedler til vagtbureauet – senest
frist for aflevering af den 20/1 ’04.
3) Aktiv tilmelding til dreamteam-ordning.
Kun vagter afholdt EFTER tilmelding tæller med.
Aktiv tilmelding er mulig allerede fra 1/12 ’03, se-
nest inklusion 5/1 ’04, dvs. ingen mulighed for at
komme bagefter og ville ”tælles op” uden man står
på listen.
4) Optjente points kan først anvendes efter
dreamteam-ordningen er optalt endeligt, dvs.
optjente points kan ikke anvendes i jule-helligda-
gene
5) Pointsystemet gælder for følgende dage:
a. 15/12 – 19/12 ’03 samt 2/1 – 15/1 ’04:
i. Dagvagter hverdage 3 points
ii. Aftenvagter hverdage 1 point
iii. Nattevagter søndag-torsdag 2 points.
b. 20/12 – 24/12 ’03:
i. Dagvagter 5 points
ii. Aftenvagter 3 points, juleaften dog 10
points
iii. Nattevagter 4 points

c. 27/12 – 30/12 ’03:
i. Dagvagter hverdage 3 points
ii. Aftenvagter hverdage 1 point
iii. Nattevagter søndag-torsdag 2 points.
d. 31/12 ’03 og 1/1 ’04
i. Alle vagter 10 points
6) Ændrede opskrivningstider: Opskrivning nu
kun alle dage fra kl. 12-20 (førhen

kl. 10-22)
Jule og nytårslukket: Juleaften og nytårs-

aften er vagtbureauet KUN åbent
for akutte henvendelser efter kl. 17.00

Alle hold skal tjekke ind inden da
- ligesom sygemeldinger, vagtbookning ol.

skal foretages inden kl. 17.00

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 tids-
rummet 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 almen-
tilstand 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
samt er indstillet på  at blive på holdet mindst 1/2
år, da drengen har svært ved
at skulle forholde sig til nye ansigter alt for ofte.

Det er en fordel, hvis du har taget børne-SPV-kur-
set, 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. december 2003
til Vagtbureauet.

Ansættelsessamtaler :  Der vil være ansættelses-
samtale med holdleder samt patientens mor.
Yderligere information hos holdleder Stine Møller
Hansen: mobil 22576448.
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.
Vi er et velfungerende VT-
hjemmehold på Østerbro, der søger
et nyt holdmedlem til pasning af en 2
år gammel dreng.
Han er tracheostomeret pga. forsnævringer på sit
luftrør og har ventrikelsonde, da der ligeledes er
nogle gastrointestinale problemer. Ellers er han en
dejlig og helt ”normal” og velfungerende lille unge.
Vores opgave 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 vugge-
stue – der er det pædagogerne 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 natte-
vagter (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 aftenen.

· 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 vag-
ter a` 8 timer).

Vi regner med at indsuplere dig som vagttager fra
og med januar måned, så derfor skal du afholde
følgevagter i løbet af december.
Har dette vakt din interesse, er du meget velkom-
men til at kontakte holdleder Annette Meyer på tele-
fonnummer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere
information.
Ansøgningsfrist:  Fredag d. 5/12 kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

VB & INDRE ORGANER

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 sikkerhedsrepræsentanter (SR) hurtigst muligt. En af de
konkrete opgave der er lige nu, er at lave en folder om arbejdsmiljø for hjemmehold. En folder der henvender sig til alle interessenter (forældre, hospital,
medicinstuderende mm.)

Det tilstræbes at SR-gruppens sammensætning repræsenterer alle FADL København Kredsforeningens (KKFs) medlemmer, dvs. medlemmer med stor og lille
vagterfaring, fase 1 og fase 2. Det vil være ønskeligt at gruppen kan sammensættes, så den afspejler 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 videregiver 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 engagement.

Der tilstræbes et frugtbart samarbejde med tillidsrepræsentantgruppen (TR-gruppen) om forbedring 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 arbejdsmiljø

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 udgifter
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

FADL
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KOMMER DU IKKE TIL DEN SIDSTE
LANGE FREDAGSBAR ??
–DET KAN DU SGU DA IKKE, DIT DUMME
SVIN…
Hvis det er en kommentar du ønsker at undgå, så husk:

SIDSTE LANGE FREDAGSBAR
D. 5/12 FRA 11-24

-Glem din eksamensstress for en stund
-Sig farvel til dine venner inden de forsvinder helt i læsehullet
-Vær med til at tømme vores uhyrlige lager af julebryg

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Adgang med studiekort + 1 gæst
Døren lukker 23:30
Sidste udskænkning 23:45

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET

FADL’s forsikringsordning via Codan:
Som meddelt i sidste nr. af MOK er forhandlingerne med Codan vedrørende præmieniveauet for år 2004 er nu afsluttet  For år 2004 udgør præmierne:

FORSIKRINGSPRÆMIERNE ER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 04
Dækning Cykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr. år 2003 Pris pr. år 2004
Normal NEJ JA JA Pris   1.011 Pris 1.037
Normal Max.   6.000 JA JA Pris   1.511 Pris 1.577
Normal Max. 10.000 JA JA Pris   1.732 Pris 1.815

Dækning Cykeldækning Ansvar Ulykke Pris pr. år 2003 Pris pr. år 2004
Udvidet NEJ JA JA Pris  1.327 Pris 1.366
Udvidet Max.   6.000 JA JA Pris  1.827 Pris 1.905
Udvidet Max. 10.000 JA JA Pris  2.027 Pris 2.121

I forhold til år 2003 vil forsikringssummerne/dækningsgraderne stige med 4% og fra l. januar 2004 indføres der en selvrisiko på cykler på kr. 500,-  uanset cyklens
pris.

De medlemmer, som er omfattet af forsikringen, vil i indeværende uge modtage et brev indeholdende oplysninger om præmierne og dækningsgrader for år 2004.

– Skal din forsikring ændres !!

Hvis du ønsker at ændre ”din forsikringsdækning  – bedes du venligst give besked til sekretariatet senest den 10. december 03.

Som du måske er bekendt, er det kun muligt at ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at ændre
forsikringsdækningen til et højere niveau igennem hele året.

Forsikringspræmierne for år 2004 vil blive opkrævet den 16. december 03 med betalingsfrist den 15. januar 04. De medlemmer der har valgt at betale
præmien via BetalingsService vil ligeledes få trukket præmien på deres respektive konti den 15. januar 04.

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.

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

Sekretariatet holder julelukket fra den 22. december 03 til og med den fredag den 2. januar 04.

De bedste julehilsner
Anette og Linda

Basisgrupper

INDRE ORGANER
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MEDLEMSMØDE
MEDICINSTUDERENDES FILO-
SOFISKE SELSKAB (MFS)

Vi vil gerne invitere til det første ordinere med-
lemsmøde i Medicinstuderendes Filosofiske Sel-
skab.

Dato: torsdag 4. december
Tid: 19.00
Sted: Mødelokalet 1.2.15

Emne: Kunstig befrugtning

Indledning: Vi vil diskutere om vi synes kunstig
befrugtning er en ydelse der skal tilbydes i det
offentlige sygehusvæsen. Oplægget vil indeholde
en redegørelse for hvilke forskellige former for
kunstig befrugtning der findes, herunder In Vitro
Fertilisation og insemination. Desuden vil der blive
gennemgået 5 hovedperspektiver man kan anlægge
til kunstig befrugtning.

Mvh
Kenneth Geving Andersen
Lau Bertholdt

JULEHYGGE MED GIM ONSDAG D. 3. DECEMBER!
Kom til årets sidste GIM-møde i dag. Vi skal bl.a. lave en handleplan for vores nye projekt om medicinstuderendes
holdning til undervisning om alternativ behandling. Derudover skal vil drikke Glögg, spise æbleskiver og risengrød og
have en julehyggelig aften! Mødet starter som altid kl. 16:00, men i anledning af julen bliver dette møde afholdt
privat. Er du interesseret i at deltage i mødet, eller vil du gerne vide mere om GIM, kan du gå ind på vores
hjemmeside på www.sund.ku.dk/gim og læse hvor mødet afholdes, samt information om GIM.

Vel mødt på onsdag og glædelig jul til alle!

HJERTEINSUFFICIENS, HVAD
GØR VI?

KLINIKCHEF SØREN BOESGAARD,
RIGSHOSPITALET VIL GENNEMGÅ HVORLEDES
VI SKAL HÅNDTERE DEN
HJERTEINSUFFICIENTE PATIENT I
SKADESTUEN.

10 DECEMBER KL. 16.00 - 18.00

STED: 2162, RIGSHOSPITALET

(TILMELDING SENEST  8 DECEMBER TIL STAGELUND@STUD.KU.DK)

ALLE ER
VELKOMNE

NYT KOR I
STUDENTER-
MENIGHEDEN PÅ
AMAGER
STARTER TIL FE-
BRUAR 2004
Studentermenigheden på Amager starter et
nyt kor for studerende, der har lyst til at
synge sammen med andre en gang om ugen.

Det er planen, at koret skal indgå i udvalgte
aktiviteter i  studentermenigheden, ligesom
det også vil have sine egne arrangementer og
koncerter.

Korets repertoire vil være et bredt udvalg af
dansk og international kormusik, blandt an-
det firstemmige danske sange, nye salmer,
klassiske korsatser, spirituals,  og med tiden
forhåbentlig også lidt større værker.

Vi vil fortrinsvis synge a capella, men får
også lejlighed til blandt andet at deltage i
studentermenighedens musikalske passions-
gudstjeneste til påske.

Koret øver hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i Hans
Tausens Kirke på Islands Brygge (Halfdans-
gade 6).

For at komme med skal du til en lille, uformel
optagelsesprøve.
Du skal være studerende, men det behøver
ikke at være på KU.

Tilmelding senest fredag d. 16. januar 2004

For yderligere oplysninger eller for aftale om
optagelsesprøve (januar 04) kontakt
studentermenighedens akademiske medarbej-
der Jennie Gunnarsen på: 35 32 80 17 eller
jennie@hum.ku.dk eller korets dirigent: Sig

JULEHYGGE MED EXCHANGE

Kom til årets sidste månedsmøde i IMCC-
Exchange på søndag den 7. december klokken 12
på IMCC-kontoret.

Vi julehygger og skriver Julekort, alle nye er selv-
følgelig velkomne.

IMCC – MÅNEDSMØDE OG
JULEHYGGE

Månedsmøde og Julehygge for aktive og interes-
serede.
Røverhistorier fra Bolivia, hjemmelavet svensk
glögg og julekage.

I dag, onsdag den 3. december klokken 19:00 i
FADL’s mødelokale

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

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

Referat af MSR møde d. 27.
november 2003

Til stede: Helene Hvidman, 5.sem; Henrik
Frederiksen, 9. em; Liv Laurtisen, 6.sem;
Lasse Krogsbøll, 5.sem; Kenneth Geving
Andersen, 5.sem; Anne Holm, 4.sem;
Kirstine Fossar Fabritius, 6.sem; Christian
Madsen, 9.sem; Elisabeth Waagensen, 1.sem;
Peter Bonde, 7.sem; Bo Biering-Sørensen,
9.sem; Christina Jensen-Dahm, 5.sem; Zarah
Dayan, 3.sem; Eva Wetke, 3.sem; Rune
Tønnesen, 5.sem; Simon Serbian, 10.sem;
Bjarke Brandt Hansen, 9.sem og Karina
Heuer Bach, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg, herunder handlingsplaner
4. Budget for rusbog 2003 samt scorebog
5. FSR’s generalforsamling
6. Undervisernes indstilling til og
engagement i undervisningen
7. Evaluering
8. Studienævnet
9. Øget optag på medicin
10. SUPU valg af personer
11. MSRs samarbejde med IMCC/IFMSA
12. julefrokost
13. meddelelser
14. evt.

1. Formalia
Helene var dirigent. Pkt. 5 og 9 blev
indføjet, scorebog blev tilføjet pkt. 4

2. Nyt fra semestrene
4.sem: har mange aflysninger i farmakologi
6.sem: for at starte på overbygningen skal
de første 3 år være bestået først og inden
31.01.04, men reeksamen ligger først 01.02.
Tages op i studienævnet.
7.sem: usikkerhed om tilstedeværelses-pligt
i klinik, øvelser og LKF. Dette afklares
fuldstændigt og offentliggøres.

3. Nyt fra udvalg, herunder
handlingsplaner (HP)
1.sem. udvalg: HP: forbedring af medicinsk
kemi med senere diskussion om evt.
afskaffelse. Forbedring af
førstehjælpskursus. TAS revision skal helt
på plads.
2.sem. udvalg: HP: integreret
cellebiologikursus.
3.sem. udvalg: HP: undersøge
undervisningen i kliniske færdigheder og
udarbejde målbeskrivelse. Der skal afholdes
møder i udvalget.

4.sem. udvalg: HP: der skal afholdes møder,
tages op på næste MSR møde.
5.sem. udvalg: HP: der skal afholdes møder,
tages op på næste MSR møde
6.sem. udvalg: HP:følge op på evalueringer
7.sem. udvalg: Udkast til eksamensforslag
er sendt til studie-nævnet. HP: følge op på
det kørende semester og få lave evaluering
af dette.
8.sem. udvalg: ingen repræsentant
9.sem. udvalg: Arbejder på at OSKE bliver
en del af eksamen.HP: planlægge
semesteret i god tid.
FAMU: skal diskutere garderobeskabe i
forbindelse med øvelseslokaler, da man ikke
må have jakker og tasker med ind. Det er
forbudt at have sin kittel på ned i kantinen.
Farmakologisk institutbestyrelse: mener at
undervisningen i basal farmakologi er for
dårlig og hvis der ikke oprettes kursus i det,
bør KU læger ikke kunne udskrive recepter.
Tages op på et senere MSR møde. Mener
også at undervisningen på 5.sem er blevet
for klinisk.

4. Budget for rusbog 2003 samt scorebog
RUSBOG: Jakob og Andreas fra
redaktionen deltog.
Underskuddet på 8500 bliver dækket af
MSR. Indholdet bør nok revideres lidt, de
informationer der er umiddelbart er mest
relevant for de 1.årsstuderende bør
fremhæves mere. Siderne om f.eks.
studieordning bør sendes til MSR til
gennemlæsning inden tryk. Der kunne evt.
være nogle fra MSR med i redaktionen. De
går i gang igen til marts.
SCOREBOG:
MSR har givet 2000 kr. men der har været
overskud på scorebogen i år, så næste år
bliver der kun givet penge, hvis de kommer
med et budget.

5. FSR’s generalforsamling
Formandsvalg: To opstillede, MSR støtter
Maja
Valg til Økonomiudvalget: 4 opstillede,
MSR støtter Simon

6. Undervisernes indstilling til og
engagement i undervisningen
Forbedringer af undervisningen og
underviserne. PUCS har lavet kursus i
undervisning, der var en stor succes. Kurset
er ikke obligatorisk, men det burde det
være. Undervisere skal vide hvad forskellen
er på de forskellige undervisningsformer.
Og de studerende skal også kende forskel.
HR melder til MSR hvilke problemer de
oplever, men diskussionen tages op på
MSR mere grundlæggende i næste semester.
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Gruppe bestående af Helene, Bo og Zarah
laver oplæg.

7. Evaluering
Forslag til forbedringer af evalueringerne:
Spørgeskemaerne skal rettes til det element
der evalueres. Der skal spørges om hvor
mange der køber ekstraundervisning. De
enkelte forelæsninger bør evalueres. God
ide med internetspørgskemaer, som PUCS
også arbejde med.

8. Studienævnet
- Liv blev valgt til biblioteksudvalget
- 7.sem midtvejsevaluering. Der kommer
workshop i foråret om sammenhængen
mellem 7. og 9.sem.
- Ankesager: Eva og Zarah skriver brev til
fakultetet om hvordan vi forestiller os
ordningen skal være med aflønning.

9. Øget optag på medicin
Papiret fra stormødet med Odense og
Århus sendes til studienævnet. Har også
været diskuteret i SUPU hvor der var
tilslutning.

10. SUPU valg af personer
MSR har 3 pladser. Der er ca. 3-4 møder pr
sem. Elisabeth blev valgt. Bo, Helene og
Henrik vil gerne en gang i mellem

11. MSRs samarbejde med IMCC/
IFMSA
Som aftalt på generalforsamlingen har
Christina kontaktet IMCC for at høre
nærmere. Christina vil kontakte de andre
medicinerråd for at koordinere. Christina
deltager i både nordiske og internationale
møder, når de er relevante.
IMCC vil gerne lave basisgruppedag til
foråret og MSR vil gerne være med bare
ikke tovholder.

12. julefrokost
er afholdt – en glimrende fest…

13. meddelelser
- Ny basisgruppe er oprettet: De
medicinstuderendes Filosofiske Selskab
- Dekanatsmøde: studienævnsmedlemmer
bør deltage for at sikre studienævnets
interesser

14. evt.
Træffetidslisten er udarbejdet og hængt op
– træffetid hver torsdag 15-16

Træffetid:
Torsdag 15-16

på MSR kontoret

INDRE ORGANER
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TURNUS – HVAD KAN
JEG MED MIT NUM-
MER?
Ja så kom nummeret alle på 11/12
semester ventede på, og panikken
kan jeg blive boende  i København...
hvordan skal jeg prioriterer? Hvad
er sandsynligt? Følgende vil jeg give
nogle råd efter at have arbejdet med
turnus de sidste 5 år, selvfølgelig skal
tages med forbehold for personlige
ønsker og muligeheder.

Først vil jeg opfordre alle til at tjekke hjemme-
siden WWW.TURNUS.NU for at se og læse an-
meldelserne af de forskellige amter. Dernæst
vil jeg gerne opfordre alle til at prioritere efter
ØNSKE! , der er ingen hokus pokus i fordelin-
gen, prøver man at være strategisk snyder
man højst sig selv. Alle numre fordeles efter
tur, så når ens nummer skal fordeles er der
kun de pladser tilbage de forgående numre
ikke har taget. Og det kunne jo være din 1.
prioritet.
 En lille analyse af numrene, hvor der ikke er
taget højde for dem der søger væk fra region øst
(Sjælland + Øerne) og dem fra de andre universi-
teter der søger til region øst, giver for mig føl-
gende resultat:
Er dit nummer over 280 vil du nok få turnus på
den anden side af Storebælt (eller Bornholm)
Er dit nummer under 200 kan du højst sandsynligt
blive i kørselsafstand af København (1½ times
transport)
Disse tal skal tages med et grand salt....Så
skiv din ønske liste når du prioriterer
 Har du et mindre godt nummer så se lige tiden an
før du panikker, pladsfordeligen offentliggøres i
uge 51..... og derefter er der også muligheder:
 Turnus i Skåne (Sverige) hedder AT (almen tjänst)
og søges som almindeligt job, stillingerne slåes op
i februar i www.lakartidningen.se , godkendes som
turnus på lige vilkår. Mere information kan hen-
tes på www.sylf.se/utbildning/AT-boken eller ved
at skrive til Tord Larson i region Skåne
(www.skane.se) . I Skåne er der Turnus i Malmø,
Lund, Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Landskrone,

Helsingborg, Engelholm, Kristiansstad og
Hesselholm. De fleste stedder har direkte tog fra
København (eller omvendt, der er gode vilkår for
børne familier, bilejere og boliejere i Skåne, se
www.oresunddirekt.com ) .
Derudover er der mulighed for at bytte plads, du
skal bare finde en der vil bytte med dig
 Og få det aftalt med jeres respektive amter.
Her skal du dog være opmærksom på, at byt-
tet kun er gyldigt hvis I begge møder op …..
så byt kun med en der er reel og seriøs…. Og
det med penge:  det er lidt surt at skulle af
med en masse penge  så her vil jeg opfordre
til EMPATI med dine kolleger : Lad vær´ med
at rippe dem , vi bliver ikke millionære af at
blive færdig, og lad være med at betal kassen
for alligevel ikke at få et bytte, fordi den du
byttede med, var en der ikke mødte op.

Hvordan ser det ud I de enkelte amter I region
ØST (+ fyn )
Københavns AMT : 10 venter mere end 6 måneder
HS: 10 venter op til 12 måneder
Vestsjælland AMT: 0 venter ingen ventetid, god
prognose for plads
Storstøms AMT: 5 venter, max 6 måneder.
Bornholm: 0 venter ingen ventetid
Roskilde AMT: 0 venter ingen ventetid
Frederiksborg AMT: 0 venter ingen ventetid (ikke
sikker…)
Fyns AMT (region SYD): De pladser der
transportmæssigt er attraktive fra København er:
Odense (11) og Nyborg (4) , her skal man være
opmærksom på, at der I alt er 35 pladser I amtet,
så de sidste 20 pladser er I Svenborg , Fåborg og
Middelfart. Der er 8 der venter, ved ikke hvor
langtid over 6 måneder.

Så er der ikke mere at berette, men jeg håber det
bedste for alle og ser lyst på det, vi skal ikke ud I
arbejdsløshed som mange andre faggrupper… og
får du ventetid til Turnus, så ring til din Fayl rep
+ amtet.

Venlig Hilsen
Peter Svenningsen

Fadl’s Sundheds og Uddannelses
politiske udvalg

Du kan se fordelingen
af lodtrækningsnumre
på MOK's hjemmeside

på adressen http://
www.studmed.ku.dk/

mok/turnus

MOK er kommet i besiddelse af
denne henvendelse til de tre
studienævn ved de
lægevidenskabelige fakulteter fra
de lægestuderendes fagråd. MOK
redaktionen mener at
diskussionen om det øgede optag
af lægestuderende vigtig da det
kan påvirke ikke de studerendes
hverdag i form af forringelse af
undervisningen, men også den
fremtid vi går i møde når vi
aflægger den lægevidenskabelige
embedseksamen. Vi har derfor
valgt at offentliggøre brevet til
studienævnene.

MOK-redaktionen

Debat

Til
De lægevidenskabelige
Studienævn ved
Københavns Universitet
Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet

VEDR. ØGET OPTAG PÅ
MEDICINSTUDIET.
De medicinske fagråd fra Århus,
Odense og København mødes
halvårligt til diskussion af
overordnede studenterpolitiske
emner. Dette efterår har vi
diskuteret problemer relateret til
det øgede optag på medicinstudiet.

Udviklingen i optaget på medicinstudiet har svin-
get betydeligt de sidste 20 år. Således var der et
fald i antallet af optagne lægestuderende frem til
1990, hvor de tre Sundhedsvidenskabelige Fakul-
teter tilsammen optog 478 studerende. Herefter
er optaget øget markant til 1114 optagne medi-
cinstuderende i 2002. (1)

På baggrund af den aktuelle mangel på speciallæ-
ger har Videnskabsminister Helge Sander i en
beretning af 4. juni 2002 bl.a. angivet at ”Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vil
udvide rammen for antallet af studiepladser fra
2003, så optaget af medicinstuderende fortsat kan
stige de kommende år.”
I det supplerende regeringsgrundlag ”Vækst, vel-
færd og fornyelse II” af 27. august 2003 ligger
Regeringen ligeledes op til at optaget af medicin-
studerende skal stige yderligere for at dække den
aktuelle lægemangel: ”Regeringen vil sikre det
nødvendige udbud af læger, sygeplejersker og an-
det sundhedspersonale, bl.a. ved fortsat at øge
optaget af medicinstuderende og ved at gøre god-
kendelsen af udenlandske lægers uddannelse og
kvalifikationer hurtigere og mere fleksibel.” (2)

Man har gennem de sidste 6 år arbejdet på at
forbedre lægeuddannelsen på baggrund af en
evalueringsrapport fra 1996: ”Evaluering af Den
Lægevidenskabelige Kandidatuddannelse” udført
af Evalueringscenteret, rekvireret af Sundheds-
uddannelsesrådet. Herudover har nylige studier
af turnuslægers kompetencer vist, at der er pro-
blemer med et for lavt niveau af praktiske færdig-
heder og konkluderet at: ”Den prægraduate
færdighedstræning bør intensiveres. Der bør op-
stilles målsætninger og eventuelt tjeklister for
undervisningen.” (3)

DEBAT
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På baggrund af dette er der blevet indført nye
markant ændrede studieordningerne, som har ta-
get udgangspunkt i evalueringsrapporten og her-
med undervisningsformer på de tre Sundheds-
videnskabelige Fakulteter med mere undervisning
i praktiske færdigheder og implementering af nye
undervisningsformer, for at øge kvaliteten.

Det er derfor stærkt bekymrende, set fra de sam-
lede danske medicinstuderendes synsvinkel, at man
nu yderligere vil øge optaget på medicin-
uddannelsen.
Vi har, som medicinske fagrådsrepræsentanter
siddende i De Lægevidenskabelige Studienævn,
oplevet, at det allerede nu med det nuværende
antal studerende giver logistiske problemer. Dette
er især relateret til vores praktiske uddannelse
på de kliniske afdelinger. Studienævnene har væ-
ret tvunget til at inddrage sygehuse udenfor
Universitetshospitalerne i uddannelsesforløbet,
hvor undervisningsnormeringen er mindre. Man
har samtidig på Aarhus Universitet været nødsa-

get til at afkorte den tidlige praktik med 25 %. De
kliniske praktiske kompetencer, som efterlyses
hos turnuslæger bliver yderligere forringet ved,
at der er for mange studerende på afdelingerne,
hvormed at det bliver passiv indlæring i stedet for
aktiv indlæring, så udbyttet bliver minimalt. Det
er netop et af de problemer der blev påpeget i
Evalueringsrapporten (3).

På universiteterne opleves det øgede antal stude-
rende i form af overfyldte auditorier og stigning i
holdnomeringerne, hvilket igen forringer udbyt-
tet af den udbudte undervisning. Dette er især et
problem på Københavns Universitet og Syddansk
Universitet, hvor man har indført nye problemori-
enterede undervisningsmetoder, som kræver ar-
bejde i små hold for at kunne lykkes.

Vi mener, at Regeringens initiativ til yderligere
øget optag af medicinstuderende forhindrer den
kvalitetsforbedring, som lægestudiet er ved at
gennemgå. Vi henstiller hermed til stagnation af

optaget og vil gerne opfordre De Lægevidenskabe-
lige Studienævn til at bakke op omkring dette.
Vi deler samtidig DADL’s bekymring ved det øgede
optag og mangel på speciallæger, som i fremtiden
vil medføre, at der ikke vil være uddannelses-
stillinger til de store kandidatårgange, og man
dermed risikere at få en arbejdsløs og ”uddannelses-
løs restgruppe” (4).

Referencer følger senere!!
4: Ugeskrift For Læger, 20 oktober 2003, nr.43,
4146-48

Med Venlig Hilsen
Det Medicinske Studenterråd,

København
Medicinerrådet, Århus

Medicinerrådet/
studienævnsrepræsentanter, Odense

WORLD AIDS DAY 2003
Den 1. december hvert år afholdes
World AIDS Day. Det er en dag, der
er tilegnet oplysning om HIV, håbet
for de smittede og ikke mindst
kampen mod de fordomme og den
diskrimination, de HIV-smittede
udsættes for.

World AIDS Day er en mindedag og en håbets
dag, hvor vi prøver at møde hinanden med tole-
rance og respekt.
Lige siden undervisningsprojektet Sexekspressen
startede i 1999 under IMCC har vi afholdt World
AIDS Day på Panum, hvor vi har solgt AIDS-
fondets sløjfer, informeret om sygdommen og prø-
vet at få de studerende til at ryste fordommene af
sig og være mere tolerante.
Denne tolerance er vi desværre ikke blevet mødt
med i år fra Driftsafdelingen på Panum.
Fra kl. 8-10 delte vi armbind ud i forhallen, og
havde derfor pyntet op med røde sløjfer og plaka-
ter. Da vi forsvandt fra vores post i 5 minutter,
kom vi tilbage og så at en person fra drifts-
afdelingen var ved at hive alt vores pynt ned og i
en meget aggressiv tone afkrævede os en forkla-
ring på ”det svineri”, som de ikke skulle rydde op
efter, og om vi i det hele taget havde tilladelse til
at afholde vores arrangement.
Da vi forgæves prøvede at forklare at vi da nok
selv skulle rydde op efter os, blev vi igen mødt
med fuldstændig døve ører, og et krav om et tele-
fonnummer på den ansvarlige, så de kunne sende
en regning på rengøringen, hvis vi ikke havde ryd-
det ordentligt op!
Da vi senere satte en bod op i kantinen, blev vi
mødt med stor forståelse, og personalet ville gerne

høre, hvordan de kunne hjælpe os bedst. Igen kom
en repræsentant fra driftsafdelingen forbi for lige
at minde os om at rydde det hele op, for ellers
havde de bemyndigelse til at sende os den før-
nævnte regning på rengøring.
Det er meget sørgeligt at studerende på det
sundhedsvidenskabelige fakultet ikke kan lave et
frivilligt oplysningsarbejde om et globalt sundheds-
problem uden at blive mødt med mistro aggressi-
vitet og økonomiske trusler fra driftsafdelingen
på det selv samme fakultet.
Vi fra Sexekspressen vil gerne opfordre alle stu-
derende på Panum om ikke at lade sig skræmme
af vores uheldige oplevelse, men forsat at gøre en
frivillig indsats.
Men for jeres egen skyld: Sørg for at snakke med
driftsafdelingen først. Man kan ikke forvente for-
ståelse for frivillige oplysningsarrangementer, der
ikke er blevet informeret om.
Det vigtigste er dog at rette en kæmpe tak til de,
der forstod budskabet og som handlede derefter:
Alle de studerende på Panum!!

Tak for en god World AIDS Day
og glædelig jul
Sexekspressen

MOK's statistisk meget signi-
fikante undersøgelse!

DEBAT & VIDENSKAB
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Stud Meds lægeromankonkurrence fortsætter. Du bestemmer skæbnen for de utro-
lige 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 detal-
jerne 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
kommatering og god tysk grammatik.

TRANSPLANTATION
KONSPIRATION

ROMANTIK
TYSKERE

Frankfurt Krankenhaus har det hele...
men mangler dig

INDRE ORGANER

Sidste udkald...


