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Det sker i ugen 2004/2005

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 datastudies-
alen.

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 redak-
tionen 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 læse-
værelse.
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:

Onsdag:
MOK nr 15, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag: Semesterstartsfest i klubben

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion
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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:
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 Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

Styrende organer
PANUMPOSTEN   –
NYHEDSBREVET FRA
SUND
NR. 3 - 6. FEBRUAR 2004

Innovation giver resultater - nyt
patent til SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har sammen
med lektor, dr.med. Paul E. G. Kristjansen og pro-
fessor, dr.med. Bjørn Quistorff fået US-patent på en
opfindelse til måling af blodgennemstrømning i le-
vende væv. Både apparat og metode har opnået pa-
tent.

Paul E. Kristjansen og Bjørn Quistorffs opfindelse er
baseret på en kombineret måling af laserdopplerflow
og nær-infrarød spektroskopi og kan anvendes på flere
områder: Som forskningsværktøj til at vurdere effek-
ten af ny behandling på blodkarrenes funktion, som
redskab til at vurdere liv i væv i forbindelse med pla-
stikkirurgi og ved amputationer og til selvmonitore-
ring ved hudsygdomme som f.eks. psoriasis. Opfin-
delsen er udviklet i samarbejde med blandt andre
humanbiolog, ph.d. Michael Krogh, hvis deltagelse i
projektet har ført til ph.d. graden og til 5 videnskabe-
lige artikler.

Patentet med navnet Metode og apparat til non-
invasiv estimering af angiogenese blev ansøgt i 1999
og er det første patent, der er givet Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, siden patentloven gav uni-
versiteterne mulighed for at kommercialisere viden-

skabelige resultater. Fakultetet har i dag yderligere
26 patentansøgninger under behandling.

Den omfattende patentprocedure er gennemført dels
med bistand fra Universitetets patentrådgivere, dels
med bistand fra Universitetets nye enhed for
teknologioverførsel. Den såkaldte Tech Trans Enhed
er placeret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
og blev etableret med 5 medarbejdere i august 2003.
Tech Trans Enheden har til formål at bistå med:

· Patentering af opfindelser foretaget af an-
satte ved universitetet.
· Kommercialisering af universitetets forsk-
ningsresultater, først og fremmest via samarbejds –
og licensaftaler med private virksomheder, eller ved
assistance i dannelsen af spin-out virksomheder fra
universitetet.
· Generel assistance til universitetets forskere
i forbindelse med kommercialisering og juridiske for-
hold.

Desuden er Københavns Universitet gennem TT-en-
heden leder af Copenhagen Tech Transfer
Consortium (CTTC). Det er et samarbejde om
teknologioverførsel mellem en række forskningsin-
stitutioner i hovedstadsregionen. Samarbejdet er
kommet i stand via en bevilling fra Videnskabs-
ministeriets vækstmiljøordning.

Yderligere oplysninger: Paul E. G. Kristjansen, lok.
26 006, paulk@pai.ku.dk eller Bjørn Quistorff, lok.
27 752, bq@imbg.ku.dk eller www.tt.ku.dk

De første kandidater fra
Folkesundhedsvidenskab springer
ud 11. februar

Ved ”bestået eksamen” den 11. februar bliver forelø-
bigt to studerende færdige som kandidater i
folkesundhedsvidenskab. Uddannelsen havde sin de-
but ved semesterstart i februar 1999. De to stude-
rende har gennemført uddannelsen på normeret tid,
sammen med yderligere 10-15 studerende, som for-
ventes at kandidere i løbet af februar. Det næste og
større kuld af studerende færdiggør deres uddannelse
i løbet af sommeren 2004.

Yderligere oplysninger: Institut for Folkesundhed-
svidenskab, studieleder Lisbeth Knudsen, lok. 274 94,
l.knudsen@pubhealth.ku.dk eller
www.pubhealth.ku.dk/bkif

Indstilling til Københavns

KULTUR-REDAKTIONEN
GENOPSTÅR!!
Vi er her på redaktionen blevet enige om, at kultur-
redaktion bør og skal genopstå. Vores alles Jakob
Raunsøe er nu blevet læge og kan derfor ikke læn-
gere fungere som kultur-mand, en stilling han indtil
nu har behersket med en usædvanlig stil og ele-
gance....
Vi vil primært anmelde film og musik, forslag fra jer
læsere er selvfølgelig mere end velkomne, så vi kan
få kultur-redaktionen op på fordoms styrke!!
Maverick og Christen vil rangere film og musik ud
fra en 6-MOK-hoveders skala, der skal tages dybt
seriøst,…seriøst!

Leder
JANET JACKSONS
UPASSENDE OPFØRSEL!!
For en god ordens skyld skal det oplyses til alle, at
Janet Jackson er blevet sagsøgt for adskillige milli-
arder dollars efter hun (næsten) viste hele sit bryst
ved Super-Bowl-underholdningen. Endvidere har
denne lille eskapade ført til følgende (BT):
1: Søndagens Grammyfest vil af sikkerhedsmæssige
årsager blive sendt med en fem minutters forsinkelse
ud til alverdens TV-kiggere - så producerne kan nå
at si »upassende opførsel fra«.
2: Janet Jackson er blevet udelukket fra samme
Grammyfest.
3: TV-serien »Skadestuen« (ER) censurerede øjeblik-
keligt deres nyeste episode, der angiveligt indeholdt
et kort glimt af et bart bryst.
4: Justins tidligere N'Sync kollega JC Chasez er ble-
vet udelukket fra søndagens Pro Bowl footballkamp
på Hawaii, fordi hans sang indeholder ordene »horny«
(liderlig) og »naughty« (uartig).
Millionbøde

5: Internet selskabet America Online overvejer at
forlange de 50 mio. kr., de sponsorerede Superbowl-
pauseunderholdningen med, tilbage.
6: Samtlige kostumer til Grammyfesten bliver nøje
undersøgt, så man kan undgå »fejl« som den, der ko-
stede Janet bh'en.
7: CBS skal måske betale en millionbøde til USAs
»nationale TV-organisation«.

Det var sgu nok ikke sket i Danmark...
-Christen/Mav

Til drengene

Janet og Justins opførsel får:

STUDIET
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Universitetshospitals forskerpris
2004 inden 1. marts

Københavns Universitetshospital, KUH vil i 2004 ud-
byde en forskerpris på 50.000 kr. til en yngre forsker
under 40 år, der har bidraget med excellent bio-
medicinsk, klinisk eller anvendelsesorienteret forsk-
ning. Forslag til prismodtager skal indeholde en ind-
stilling på max. 2 sider og vedlægges CV og
publikationsliste. Desuden vedlægges 3 udvalgte pub-
likationer.

Prisen uddeles før sommerferien og prismodtageren
vil i samme anledning blive opfordret til at holde et
foredrag

Forslag stiles til dekan Ralf Hemmingsen og sendes
til Linette Kjær, Forskning & Jura, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Blegdamsvej 3, 2200 N og
skal være dekanen i hænde inden 1. marts 2004 kl.
12.

Ny MR scanner til retsmedicin tages
i brug i Teilum

Retsmedicinsk Institut er i færd med at installere en
ny MR scanner til retspatologisk arbejde. MR
scanneren, der skal bruges forud for obduktioner, er
især egnet til at undersøge kroppens bløddele, dvs.
de indre organer. Scanneren, som forventes taget i
brug i begyndelsen af maj, vejer 8 tons, hvoraf ma-
skinens magnet alene vejer 6 tons. Prisen på appara-
tur, ombygning og installation holder sig under 10
millioner kr.

Yderligere oplysninger: Retsmedicinsk Institut, rets-
patolog, læge Klaus Poulsen, lok. 26 169

Velkommen til 237 nye
medicinstuderende

Medicin uddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet har startet nye hold, som gik i gang ved
semesterstarten den 2. februar. I alt 237 nye stude-
rende fordelt på 10 hold har i denne omgang påbe-
gyndt deres 6 årige uddannelse på Fakultetet.

Fakultetets akademiske kalender
er on-line fra 1. februar

Fakultetets fortegnelse over videnskabelige aktivi-
teter, den såkaldte Akademisk Kalender, er blevet
forbedret, så den nye udgave altid er dagsaktuel. Den
nye online udgave på Fakultetets hjemmeside er ba-
seret på oplysninger fra universitetets intranet og kan
derfor anvise fakultetets arrangementer - seminarer,
symposier, ph.d. og disputatsforsvar m.v. - fra løbende
dato og en måned frem.

Akademisk Kalender vil dog fortsat blive distribu-
eret hver 14. dag i en printervenlig udgave via
institutledere, forskningsudvalg, professorer m.fl.

Yderligere oplysninger: www.sund.ku.dk/akademisk-
kalender.

REFERAT AF MØDE MEL-
LEM DEKANAT OG
STUDENTER-
REPRÆSENTANTER
Mødedato: 9. december kl. 13.00 –14.00
Sted: Mødelokale 9.1.68

Deltagere: Dekan Ralf Hemmingsen, prodekan Ulla
Wewer, studieleder Per-nille Due, Søren Stagelund
(SATS), David Ørsted (SATS), Maria Hartsøe (IMCC),
Rasmus Køster (IMCC), Nicolai Halvorsen
(studenterpræst), Helene Hvidman (MSR, studie-
nævn) og Simon Serbian (MSR, fakultetsråd).
Referent:  AC-fuldmægtig Anita Damsgaard Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Bachelor/Kandidat-problematikken
Dekan Ralf Hemmingsen indledte punktet med at
henvise til den nye uddannelsesbekendtgørelse. Alle
studerende skal nu søge om at blive optaget på
kandidatniveau, hvilket bl.a. betyder, at det i prin-
cippet er tænkeligt, at studerende fra landets andre
universiteter vil søge optagel-se på kandidat-
overbygningen i København. Den nye lov tilser, at
udan-nelserne sorterer de studerende efter objektive,
faglige kriterier, dvs. uden hensynstagen til hvor de
har fået deres grunduddannelse. Hele formålet med
loven har fra ministeriets side været at gøre det nem-
mere at flytte fra et fakultet eller universitet til et
andet, og den linje kan SUND ikke gå imod ved at
lave særregler for optagelse på kandidatni-veau.

Dekanatet forudser imidlertid ikke, at loven vil få
større konsekvenser for de studerende ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I det til-fælde at
der skulle komme mange ansøgere til kandidatdelen
i Køben-havn, vil der komme et stort politisk pres på
at udvide optaget her på stedet.

Simon Serbian gjorde opmærksom på, at det i forbin-
delse med udar-bejdelse af den nye lov, tidligere er
blevet sagt, at der ved professions-uddannelserne
(herunder læge og tandlægeuddannelserne) skal op-
ret-holdes en garanti for at man kan gennemføre hele
uddannelsen. Han opfordrede til, at Fakultetet/
studienævnet for medicin skriver til Viden-skabs-
ministeriet og spørger om, hvorledes de nye regler
skal tolkes på dette punkt.

Pernille Due sagde herefter, at hun d. 10. december
2003 skal mødes med studielederne fra henholdsvis
Århus og Odense, hvor de bl.a. skal drøfte denne pro-
blematik. Pernille Due indvilligede i, at der skrives
til ministeriet, gerne en samlet skrivelse, dvs. hvor
Århus, Odense og Kø-benhavn sammen underskri-
ver. Hun lovede, at der vil blive afsendt et brev inden
jul.

3. Ny lov vedr. ansættelser af timelønnet un-
dervisere
Simon Serbian redegjorde kort for situationen, som
studenterne ser den. Jf. Serbian vil den ny lov vedr.
ansættelser af timelønnede undervisere medføre, at
erfarne studenterundervisere vil blive tilsidesat ved
ansæt-telserne, hvis det er mere end tredje gang i
træk, de skal ansættes. Insti-tutterne er traditionelt
tilbageholdende med fastansættelser i denne type
stillinger. De nye regler kommer til at medføre store
undervisningspro-blemer ved de fleste institutter, og
som følge heraf vil undervisningen komme til at lide
herunder.

Dekan Ralf Hemmingsen svarede hertil, at løsnin-
gen må være – som den er det for VIP’ere, TAP’ere og
andre – at fastansætte studenterun-derviserne og
siden hen fyre dem igen, når der ikke er brug for dem
mere. De nye regler har åbnet op for, at fyringer af
den art vil blive me-re almindelige her ved Fakulte-
tet.

Pernille Due spurgte, om alle institutter er blevet
orienteret om de nye regler? Hertil svarede dekanen,
at Københavns Universitet har skrevet til alle insti-
tutter herom. Dekanatet vil følge op på sagen i for-
bindelse med det førstkommende ledermøde.

4. Drøftelse af konsekvenser ifm. udeblevne
undervisere
Helene Hvidman indledte med at sige, at flere og flere
studerende ople-ver, at deres undervisere ikke sjæl-
dent udebliver fra deres planlagte un-dervisning. Det
er ikke nødvendigvis de samme undervisere, der ude-
bliver, men det er tværtimod ved at udvikle sig til et
generelt problem måske relateret til forskernes prio-
riteringer af deres tid.

Dekanen beklagede forskernes manglende tilstede-
værelse i undervis-ningslokalet. Både dekanen og
Pernille Due opfordrede til, at de stude-rende ind-
beretter alle udeblevne undervisere til den respek-

tive kursus-leder (samt kopi til Pernille Due), idet en
sådan situation selvfølgelig ikke er acceptabel.

5. Status på arbejdet med indførslen af com-
puter til eksamen
Dekanen redegjorde kort for status på projektet. Der
er nedsat en ar-bejdsgruppe bestående af folk fra
fakultetssekretariatet, VIP’ere og stu-derende. Det
forventes, at der gennemføres et (mindre) pilotpro-
jekt til sommer på Institut for Folkesundhedsviden-
skab. De problemer, ar-bejdsgruppen p.t. arbejder på
at løse, centrerer sig om printerfaciliteter, opgave-
løsninger med tegninger og økonomien i hele projek-
tet. Deka-nen opfordrede interesserede til at tage en
snak med projektleder, Mar-tin Stampe Noer.

Simon Serbian fik herefter ordet. Han beklagede, at
det kun er et min-dre projekt, der kan køre af sta-
blen til sommer. Han havde gerne set et meget større
pilotprojekt. Det glædede ham imidlertid, at der var
aktivi-tet på området.

Herefter blev fordele og ulemper ved computer-
eksamen debatteret. Blandt andet blev det fremført,
at det var meget arbejde at lægge i et projekt som for
mange studerende havde en relativ lille betydning.
Til dette indvendte bl.a. Helene Hvidman, at selvom
håndskrift og orden principielt ikke må have indfly-
delse på karakteren, så har den det ofte alligevel. Det
er i øvrigt svært at læse de bagerste kopier, hvilket
også taler for at bruge tid og penge på computer-
projektet. Planen er, at det skal være en valgfri
eksamensmetode for de studerende.

Afslutningsvis gjorde Søren Stagelund opmærksom
på, at de studeren-de, der indledningsvis vil vælge at
deltage i computereksaminer, ikke nødvendigvis er
repræsentative for alle studerende ved SUND. Han
an-befalede, at arbejdsgruppen ligeledes laver en
mere generel spørgeske-maundersøgelse, hvor knap
så progressive studerende spørges til deres holdning
og behov ved en evt. computereksamen.

6. Laboratorium for Kliniske Færdigheder i
Københavns Amt
Dekan Ralf Hemmingsen fortalte, at der nu er kom-
met en aftale på plads mellem Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet og Herlev Sygehus ang. et
laboratorium for kliniske færdigheder. Det står nu
fast, at SUND medfinansierer driften, for så vidt
angår de prægraduate studerende, men at sygehu-
set selv må betale ombygningen. Dette svarer til af-
talen med Rigshospitalet.

Pernille Due supplerede dekanens orientering med
at sige, at Poul Jaszczak har garanteret, at Rigsho-
spitalet har plads til alle klinikstude-rende dette
forårssemester. Dette fremgår også af referatet fra
det sidste klinikudvalgsmøde.

7. Fakultetsfest i foråret 2004
Raf Hemmingsen indledte med at fortælle om
dekanatets planer om at holde en fest på Fakultetet
her til foråret (14 dg. før eller efter påske). Eksterne
samarbejdspartnere skal inviteres.

Simon Serbian fortalte herefter om de studerendes
tanker om at lave en stor fest for alle ansatte og stu-
derende ved fakultetet. Fx en fest i stil med den år-
lige universitetsfest i Odense.

Der var enighed om, at de to idéer var svære at for-
ene i ét og samme ar-rangement. Dekanen opfordrede
de studerende til at arbejde videre med deres pla-
nerne evt. via Begivenhedskomitéen eller kombinere
en stor fest med næste års fakultetsdag.

8. Fakultetsdag i efteråret og nedsættelse af
planlægningsgruppe
Fakultetsdagen 2003 blev kort evalueret. Der var
enighed om at tilslut-ningen til arrangementet var
for dårlig, særligt på VIP siden. Dekanatet gav ud-
tryk for, at de var åbne for at lave et alternativt ar-
rangement til næste efterår. Dekanatet vil dog insi-
stere på at videreføre posterpræsen-tationerne, men
er åbne for, at dagen næste år fx kan afsluttes med

STUDIET



5
den ovenfor foreslåede fakultetsfest. Endvidere skal
dagen næste år være undervisningsfri.

Det blev besluttet at nedsætte en fakultetsdagkomité
bestående af:
· Simon Serbian
· Nicolai Halvorsen
· Helene Hvidman
· Anita Damsgaard Jensen

Anita Damsgaard Jensen indkalder efter jul til et
første møde i komité-en. Mødet vil finde sted i begyn-
delsen af februar.

9. Status på arbejdet i Begivenhedskomitéen
Dekanen fortalte, at Flemming Dela har indkaldt til
et første møde i komitéen d. 21. januar 2004. Punk-
tet sættes på dagsordenen igen til næste studenter-
møde.

10. Eventuelt
9.a. Evaluering af Traume-dagen:
Søren Stagelund orienterede om forløbet af dagen.
Arrangementet hav-de være vellykket både med hen-
syn til logistikken og i forhold til un-dervisningen.
Han runddelte resultaterne fra deltagernes evalu-
ering af dagen, hvoraf det bl.a. fremgår, at majorite-
ten fandt indholdet af dagen relevant, samt at de ef-
terfølgende følte sig bedre rustet.

9.b. Første hjælps kurser
Søren Stagelund fortalte derefter, at SATS har ned-
sat en arbejdsgruppe, der skal lave en undersøgelse/
evaluering af førstehjælps undervisnin-gen for de stu-
derende på 1. og 2. semester. Umiddelbart er der til-
freds-hed med det nuværende kursus indhold, men
de pædagogiske elementer i kurset er mangelfulde.

Desuden overvejer SATS at fremsætte forslag om en
overbygning på førstehjælps kurset, evt. på kandidat-
uddannelsen.

9.c. Studenterorganisationernes lokale problemer
Søren Stagelund kom afslutningsvis ind på SATS’
lokaleproblemer. Han mente, at det var ærgerligt, at
organisationen ikke havde et fast lo-kale her på
SUND, men i stedet var henvist til lokaler på RH.

Dekanen var enig heri, og bad studenterne lave en
samlet oversigt over hvilke lokaler studenter-
organisationerne samlet set, råder over her på fakul-
tetet. Herefter vil dekanatet se på sagen.

11. Næste møde: 2. marts 2004 kl. 13.00
Næste møde mellem dekanatet og studenter-
repræsentanter er sat til d. 2. marts 2003 kl. 13-14 i
lokale 9.1.68. Dagsorden udarbejdes tre uger før mø-
det og udsendes cirka 14 dage før. Forslag til
dagsordenspunkter kan mailes til Simon Serbian
(serbian@fadl.dk) eller Anita Damsgaard Jensen
(adj@adm.ku.dk).

Med venlig hilsen
Anita Damsgaard Jensen
AC-fuldmægtig

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGS-
HOSPITALET, D. 18. DE-
CEMBER 2003 KL. 15.00
Tilstede:Prof. Torben V. Schroeder, institutleder Fol-
mer Elling, overlæge Henrik Arendrup, overlæge
Henrik Permin, overlæge Michael Pedersen, overlæge
Kjeld Lyngborg, stud. med. Morten Vester-Andersen
(13. sem.), stud. med. Anne-Marie Glargaard
(12.sem.), stud. med. Thea Møller (6. sem.), stud. med.
Hellen Edwards (6. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Katrine Fisker.

Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, overlæge
John Vissing, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Helle

Aggernæs, stud. med. Shazia Rana (11. sem.), stud.
med. Stinus Ancher (10.sem.), stud. med. Lisbeth
Ellegaard (7.sem.), stud. med Niels Fuglede (9.sem.),
stud. med Mette Lenstrup (8.sem.).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Der har været vekslende meninger om, hvem det er,
der skal varetage tentamen på 7. semester ny studie-
ordning. Klinikudvalget har foreslået, at tutor fra
seneste afdeling er eksaminator, og tutor fra første
afdeling er censor, således både medicinsk- og kirur-
gisk afdeling involveres. Dette forslag kunne ikke
accepteres af Studielederen, da det skal være en lek-
tor eller professor, som forestår tentamen. På opfor-
dring fra formanden og Flemming Gjerris er der dog
dette semester givet dispensation, således tutor kan
være eksaminator.
Niels Borregaard har svaret på brevet vedrørende
lærebog i medicin på 12. semester. Kvalitetssikrings-
udvalget har indsamlet evalueringer fra første del af
opholdet på 7. semester og på baggrund heraf, har
klinikudvalget rettet henvendelse til enkelte afdelin-
ger
På afdeling U ophører tutor ved udgangen af indevæ-
rende semester. Dette beklages, da han virkelig har
formået at sikre de studerende et godt ophold på af-
delingen. I den sammenhæng kan det blive et pro-
blem, at der ikke længere er reservelæger på afdelin-
gen.
Mammakirurgisk afdeling (CE) er ikke bred nok til
at have studerende i 8 uger, men er velegnet til kor-
tere ophold i udveksling med andre afdelinger.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Studielederen har givet sin accept til, at der kun bli-
ver ét hold i caseundervisningen i kirurgi og medicin
på 10. semester.
LKF låner læselokalerne d. 26/1-04.

6. Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Standpunktsprøven i endokrinologi var me-
get relevant, idet den lignede eksamen. Dette var ikke
tilfældet for lungemedicin, hvilket de studerende sy-
nes er ærgerligt.
Der mangler en målbeskrivelse i mikrobiologi. Når
de studerende spørger Niels Høiby om målbeskri-
velse, får de at vide, at det er hans lærebog. Der gives
ingen råd om alternative bøger og der henvises til
målbeskrivelsen for gammel studieordning. Sekreta-
riatet skriver et brev til Niels Høiby om problemerne.
Der er utilfredshed med undervisningen i patologi.
Der mangler en målbeskrivelse. Meget af det, der
undervises i, er der allerede blevet undervist i på 5.
semester. Den ene halvdel af eksaminatorierne un-
dervises der i det sammen som til forelæsningen. Den
anden halvdel bruger de studerende på et computer-
program. Der vises ingen rigtige præparater i under-
visningen. Folmer Elling forklarer, at det skal
konkretiseres præcist, hvad der er eksamensstof. Det
forsøges at få underviserne til at kommunikere om,
hvad der er blevet undervist i. Ydermere er der en
underviser, som er blevet syg, derfor er det ikke helt
blevet undervist i det, der står på planen. Sekreta-
riatet skriver til de temaansvarlige med henblik på
at opnå en sammenhæng mellem patologi og klinik.
Der mangler en målbeskrivelse i ortopædkirurgi.
Forelæsningen i klinisk biokemi har været dårlig, idet
den var indholdsløs.
12. sem.: Der mangler en målbeskrivelse i medicin.
13. sem.: Opholdene i gyn/obs og pædiatri på Næst-
ved har været gode. Der har været virkelig gode for-
hold for de studerende.
Undervisningen i almen medicin har været kritisa-
bel.

7. Evt.
Intet

KAGE: Henrik Permin tager kage med til mødet den
29. januar 2004

Referent: Studentersekretær Katrine Fisker

REFERAT 10/2003 AF
MØDE I KLINIK-
UDVALGET KBH. AMT
DEN 01.12.3003 KL. 15.15
Godkendt 05.01.2004

Tilstede : Formand, overlæge, dr. Med Carsten
Lenstrup, Afd. Læge dr.med. Lars Laursen, over-
læge Niels Bækgaard, overlæge, dr.med. Lene
Wallin (LW), overlæge Thomas Lind, ovl. dr.med.
Ebbe Eldrup (Steno Diabetes Center),stud.med.
Ali Amiri, stud.med. Tina Bergmann, stud.med.
Maria Jersild Kristensen, stud.med. Mette Nis-
sen, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard
(BB), studentersekretær Nadia Seestedt.
Afbud fra:  Ovl.dr.med Jan Pødenphant, ovl.dr.
med. Steen Larsen, ovl. Poul Erik Helkjær, ovl.
Gunnar S. Lausten, læge Mette Marklund,
stud.med Christopher Schäefer, stud.med Lotte
Colmorn, studentersekretær Marie Bønnelycke.

Til mødet var inviteret overlæge, dr.med. Ebbe Eldrup,
Steno Diabetes Center.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 09/2003: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden:  a) Tutormøde
– orientering om fælles møde på RH den
21.01.2004 kl. 14.00 – 6.00. LW oplyser, at tids-
punktet måske kan blive et problem for tutorer
på Glostrup, idet der samme dag  afholdes møde
om uddannelse for yngre læger på KAS Glo-
strup. Det foreslås, at tutorer fra Glostrup evt.
deler sig, eller at der holdes et lille ekstra møde
for tutorer på Glostrup. BB har forespurgt tu-
torer fra KAS Gentofte og KAS Herlev om at
fremkomme med et oplæg om indhøstede erfa-
ringer vedr. 7. sem. i efteråret 2003, men ingen
har endnu meldt positivt tilbage. b) Ebbe Eldrup
fra Steno Diabetes Center fremlægger  forslag
om at Steno Diabetes Centeret fremover er re-
præsenteret i Klinikudvalget med henvisning
til undervisningen på 6.semester tema E samt
Osval-opgaver. - Udvalget tiltræder forslaget.
4. Meddelelser fra studenterne : a) Studen-
terne ønsker at indføre et Brogaard „diplom“,
der 1 gang årligt tildeles den undervisnings af-
deling, som studenterne finder fortjener  et di-
plom på grund af  høj kvalitet af undervisning
osv. Udvalget godkender forslaget. - b) Der fore-
slås en hjemmeside under Klinikudvalget, hvor
underviserne kan lægge forelæsningsslides m.v.
ud på. Til at færdiggøre dette arbejde efterly-
ses en „webmaster“ , ligesom underviserne in-
formeres. c) På grund af besparelser på
rengøringsområdet er det blevet et problem med
renligholdelsen af lokalerne i
Uuniversitetssekretariet, specielt i weekenden.
- BB oplyser, at der kun bliver gjort rent hver
onsdag med undtagelse af daglig rengøring på
toilettet. - Affald skal derfor dagligt samles i en
affaldssæk på toilettet, hvor rengøringsperso-
nalet fjerner sækken den efterfølgende dag. -
BB foreslår, at der indkøbes en støvsuger til til
renholdelse af stole i sekretariatet, hvilket ud-
valget godkender.
5. Budgetudvalget: Der henstår umiddel-
bart lidt penge på kontoen til evt. apparatur-
indkøb i budgetår 2003.
6. Undervisningsplaner:
7. a) Overgangsordninger ved implementering
af studieplan 2000: Brev af 14.11.03 fra  studie-
leder Pernille Due; der meddeler, at flere stu-
denter er blevet forsinket efter 7. sem. gl. ord-
ning og derfor skal overflyttes til ny ordning,
hvor de skal starte på 6. sem., men for at springe
7. semester over, skal studenterne have 6 ugers
ekstra klinisk ophold samt eksamen efter 7. sem.
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Klinikperioden foreslås i juli/august md. med
efterfølgende eksamen. LW gør opmærksom på
,at det kan være et problem med klinisk ophold
i omtalte periode da det er her der modtages
IMCC studerende samt sommerferie-
nedlukning på afdelingerne. Udvalget ønsker
oplyst fra SFM,. hvor mange stud. der er tale
om. -  b) Etablering af LKF på KAS Herlev:     - Af
tidsmæssige og økonomiske grunde er det ikke
muligt at nå at få etableret et Laboratorium for
Kliniske færdigheder til ibrugtagning i forårs-
semesteret 2004. - Da LKF på RH er fremkom-
met   med tilbud om at varetage al undervis-
ning i kliniske færdigheder samt
kommunikationstræning for samtlige 5 syge-
huse under Kbh.amt er det fremsatte tilbud
accepteret med tak. - Evt. vil der være mulig-
hed for, at de studerende på Næstved kan mod-
tage undervisning i kliniske færdigheder der.
c) 4. semester – kapacitet til klinisk ophold: Ifølge
mail fra fuldmægtig Berit Brix; SFM er der for-

slag om at flytte tidligt klinisk ophold  fra 4.
sem. til evt. 2. semester , således at det 2 ugers
kliniske ophold kommer til at ligge i perioderne
12.01-23.01 + 14.06. - 25.06. - Udvalget finder dog,
at der også må være kapacitet i de to første uger
af semestret, hvor 7. sem. ikke har så meget
afdelingstjeneste endnu. d) 7. sem. – undervis-
ningsmateriale: - Efter ønske fra de nuværende
7.semesters studerende er undervisningen
planlagt således, at der -så vidt muligt - er un-
dervisning i færdigheder i journaloptag i de to
første uger af semestret.
e) 8. sem – ny studieplan : Det meste af
undervisningsplanerne er på plads på de en-
kelte temaer, dog mangler tema E - kardiologi,
hvor overlæge Merete Vaage -Nilsen netop er
udpeget som ”tovholder”.
8. Universitetssekretariatet: a) Eksamensplan
for forår/sommer 2004: Udsendt. b) Revidering af
Klinikudvalgets vedtægter - Punktet udsat til

januar møde –  Nugældende vedtægter udsen-
des på ny . c) Der er tilmeldt 83 studenter til
12.semester, der skal fordeles på 5 hold. - Til
13.semester er tilmeldt 57 studenter. - Da KKA
således har rigelig kapacitet til egne 13.seme-
ster-studerende holdsættes disse under hensyn-
tagen til fremsatte prioriteringer. Øvrige ledige
pladser tildeles HS-studenter.
9. Studienævn for medicin: Mødereferat 03-
10 omdelt.
10. Eventuelt: Intet.

Næste møde 05.01.2004 kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

P:\01 Adm. Klinikudvalget KA\KLU\2003\KLU-
Referat nr  10 af 011203 -ns.doc

Studievejledningen
TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR
MEDICIN  &  DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING

Uge 7
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 09/02 1700 – 1800            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 10/02 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Tirsdag 10/02 1600 – 1700            1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Onsdag 11/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Torsdag 12/02 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 13/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Uge 8
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 16/02 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 17/02 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Tirsdag 17/02 1600 – 1700            1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Onsdag 18/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Torsdag 19/02 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 19/02 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 20/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Uge 9
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 23/02 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 24/02 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Tirsdag 24/02 1600 – 1700            1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Onsdag 25/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Torsdag 26/02 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 27/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledningen
telefonnummer er: 35 32 70 91 telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: e-mail-adresse er:
SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a 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  og Fredag: 0900 – 1500

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst
disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)

Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE IND-
LÆG 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 kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af stu-
die- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, 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 Studiehåndbogen for både
Studieordningen af 1986 og af Studieordningen af
2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets hjemme-
side. Og husk: Hvis en ny regel har været offentlig-
gjort i MOK eller på nettet, gælder den, hvad enten
du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

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

REGLER VED EKSAMEN
EKSAMENSTILMELDING

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være frem-
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lagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamens-
tilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamens-
kontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universi-
tetets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK, i lektionskataloget
på www.SIS.ku.dk. Eksamenstilmeldingen dette se-
mester sker i uge 7, mandag d. 11. februar 2004 (kun
denne ene dag!).

Bemærk der kun er 1 dag til rådighed for tilmelding
til eksamen på Panum og at tilmeldinger efter tids-
fristen ikke modtages! Det er dog muligt at tilmelde
sig eksamen via www.punkt.ku.dk  frem til søndag
den 15. februar.

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.

REGLER FOR TILMELDING TIL
DE ENKELTE EKSAMINER

STUDIEORDNING AF 2000

1. DEL NY ORDNING

1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i ten-
tamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på at
man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !

Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskur-
sus i Kemi

Der er syge/reeksamen i Basal Humanbiologi i august
måned for både sommer- og vinterstartere.

2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.

Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.

Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i me-
todelære.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære er
godkendt kursus i metodelære.

4. semester
På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus II-III.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus II-III er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

5. semester
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus IV-VI.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus IV-VI er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afsluttende
Integreret Eksamen efter 6. semester (bachelor).

Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 4. seme-
ster inkl. OSVAL I.

Bemærk! :  Er du ikke bestået 5. semester integreret
eksamen og er fortsat på 6. semester anbefaler vi at
du kommer forbi og får en snak med en studievejle-
der.

7. semester
På 7. semester skal du tilmelde dig tentamen i Kli-
nisk introduktion, intern medicin, kirurgi og anæste-
siologi: 30 minutters mundtlig prøve med udgangs-
punkt i optaget journal.

Indtegningsbetingelsen er gennemført klinisk intro-
duktionskursus samt godkendelse af henholdsvis kli-
nisk kursus i intern medicin og i kirurgi (udfyldt log-
bog).

8. semester
Integreret, samlet prøve i fagene i 7. og 8. semester
(Intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, parakliniske
fag, adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt
videnskabsteori.).

Indtegningsbetingelserne er godkendelse af obliga-
toriske studieelementer i forbindelse med den
givne undervisning, herunder deltagelse i
standpunktsprøver.

GAMMEL STUDIEORDNING

FASE II

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse
fra vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-la-
ryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk
kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået ek-
samen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patolo-
gisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin til-
lige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksami-
ner i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neu-
rokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,

mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: god-
kendelse af samtlige obligatoriske studieelementer
til og med 12. semester og godkendt VKO samt be-
ståelse af samtlige eksaminer til og med 10. seme-
ster samt bestået forordningslære, patologi, intern
medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER.

For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage
eksamensbrev når alle indtegningsbetingelser til fa-
get er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske
studieelementer. Attestation for godkendelsen af de
obligatoriske studieelementer sker via EDB og går
direkte til eksamenskontoret.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENS-
TILMELDING.

Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.

ADRESSEÆNDRING FØR EKSA-
MEN.

1. til 5. semester:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksa-
men for at være sikker på at få tilsendt dit eksamens-
brev.
6. til 13. semester:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

VIGTIGT - VIGTIGT - VIG-
TIGT - VIGTIGT
1. MARTS 2003 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

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

Tidsfristen for indlevering af dispensationsans-
øgninger er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun
ansøgninger der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive
hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at
visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at søge
i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme sagsbe-
handlingen ved at udarbejde en velbegrundet og fuld-
stændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumen-
tation. Bemærk at man ikke kan søge merit for fag
man har på indeværende semester (1. sem. undta-
get). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 i efterårs-
semesteret semester.

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

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

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

KAN MAN BARE UDE-
BLIVE FRA SIN HOLD-
PLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne
holdplads er din eneste undervisningsmulighed på det
pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden

MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt an-
søgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende seme-
ster – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2004 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til efter-
året er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret 2005 1. oktober 2004.

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 !

STUDIEVEJLEDNING-
ENS HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores
hjemmeside:

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

nogen grund, kan du kun få gentaget undervisnin-
gen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til under-
visningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, mang-
lende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først
og fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge tidli-
gere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du
ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. do-
kumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

Fase I
OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3. SEME-
STER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, stati-
stik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din læ-
rer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold.
Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.

Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende
semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse
af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for
at skaffe dokumentation for sygdom i form af en læ-
geerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale
om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at
lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umid-
delbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige plad-
ser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan
du ikke være sikker på en plads og kan derved risi-
kere at blive forsinket i dit studium.

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

Fase II
VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
Hospitalsafdelinger
Videnskabelige institutter og laboratorier
Almen lægepraksis og speciallægepraksis
Samfundsmedicinske institutioner
Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland
og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obli-
gatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godkendes
fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-

FASE I & II
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elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnska-
belige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse i
uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslags-
tavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel god-
kendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er det
en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
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.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver såle-
des ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold
tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgnvagter
tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer x 2 = 6
dage! Det er meningen du skal få et fagligt udbytte
af dit ophold - ikke at det skal gennemføres på kor-
test mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som "ugens tilbud" - opnå godkendelse
efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt skemaet
til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og til-
rettelæggelse af studieophold ved udenlandske uni-
versiteter eller højere læreanstalter kan opnås ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.

1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

Studietilbud

GUEST LECTURE
Professor Haroutune Armenian -  Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health and the American
University of Armenia:

Perspectives of epidemiology as an information
science in a changing health care system

Friday, 13. February 2004, 12.15 – 13.00

Hannover Auditorium, Panum Institute, Blegdams-
vej 3, 2200 N.

During the lecture Professor Armenian will

1) present some integrating principles of
epidemiology as an information science working
within complex systems,
2) give examples in epidemiologic studies of
health services and disasters in the Eastern
Mediterranean Region and
3) discuss some future perspectives of
epidemiology in a changing health care system.

Haroutune Armenian is Professor of Epidemiology
at Johns Hopkins and President of the American
University of Armenia in Yerevan. He has been a key
person in the development of public health policy and
training in the new republic of Armenia.

Everybody is welcome!
Allan Krasnik

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som
ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uan-
set hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en per-
fekt mulighed til at forberede sig på det kliniske op-
hold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne in-
den et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til
Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder
følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. seme-
ster, genopfriskning af knude teknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst rele-
vant undervisning til akut patient eksamen. En væ-
sentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret gen-
oplivning efter opdaterede danske standarder for
læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve både
sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester

studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.45 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genopliv-ning.

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED
TROPEMEDICIN OG HYGIEJNE
2004
Fra den 2. - 27. august 2004, begge dage inkl., afhol-
des kursus i International Sundhed ved Københavns
Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København
N.

Målgruppe : medicinske studerende, læger, syge- og
sundhedsplejersker, jordemødre, farmaceuter, antro-
pologer, kandidater fra det samfundsvidenskabelige
område.
Målsætningen : at give indføring i teori og praksis
for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i
udbviklingsland, primært for de personer, der skal
udsendes til sundhedsarbejde i udviklingslande. I
kurset behandles public health problemer: sundheds-
væsen, sundhedsplanlægning, reproduktiv sundhed,
nødhjælp, hygiejne, ernæring, økonomi, administra-
tion, infektions- og tropesygdomme, samt disses ud-
bredelse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Kursusansvarlige : Inst. for Medicinsk Mikrobiologi
og Immunologi, Afd. for International Sundhed,
IMCC (International Medical Cooperation Comittee)
Kbh.´s Universitet
I øvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppe-
arbejde og enkelte aftenarrangementer.Kurset er
under Lov om Åben Uddannelse og svarer til 7,5 ECT.
Kursusafgift er p.t. kr. 2.200,- for studerende og kr.
3.700,- for færdiguddannede, inklusive en bogpakke
til ca. 700 kr. Kurset er gratis for Studerende ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.Dog skal der be-
tales for bogpakken.
Ansøgningsskemaer rekvireres hos kursus-
koordinator.
Ansøgningsfrist : 2. april 2004.
Kursuskoordinator:
Birgitte Gantriis, B.Gantriis@pubhealth.ku.dk

Afd. for International Sundhed
Panum,Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 76 34        Fax: 35 32 77 36

STUDIETILBUD
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LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER  I FEBRUAR 2004 KURSER FOR ALLE
FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 10. feb. Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)
Torsdag den 12. feb. Genoplivning 16.15-19.00 04.02
Tirsdag den 17. feb. Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)
Torsdag den 19. feb. Genoplivning 16.15-19.00 04.02
Tirsdag den 24. feb. Genoplivning 16.15-19.00 04.02
Torsdag den 26. feb. Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

LÆGEVIKARKURSUS  FORÅR
2004
For 9. gang i alt afholder vi et minikursus for kom-
mende lægevikarer.
Det er gratis, og du kan blandt andet høre om:

- Jura for lægevikarer; hvem har ansvaret, instruk-
ser, klager
- Specielle journalnotater; stuegang, dødsfald,
epikriser, jargon
- Sygeplejersker; sådan bliver du respekteret
- Staldtips; sovemedicin, søgning af vikariat og me-
get andet
- Skadestuen; gode råd og faldgruber
- Overenskomst; løn, bolig, transport

Undervisere:

Stine Sloth, repr. Fra FADL
Søren Brostrøm; læge, forfatter til ”Subjektivt og
Objektivt”
Peter Fahmy, læge (kursusleder)

Tid & sted:
Mandag den 22. marts, klokken 16.45-ca. 21.15; kom
præcis!
             Pfizer, Lautrupvang 8, Ballerup (10 min. gang
fra Malmparken S-station)

Målgruppe: Alle medicinstuderende der skal have et
vikariat i foråret eller til sommer.

Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et vikariat,
er du også velkommen.

Pris: Gratis. Pfizer er sponsor og inviterer på
sandwiches, let traktement og drikke.

Tilmelding; Elektronisk til line.maegler@pfizer.com,
og er bindende da der er begrænsede pladser, der for-
deles efter mølleprincippet.

Spørgsmål: Ved tvivl kontakt Peter Fahmy 3535 7579,
pfahmy@hotmail.com

Annoncer
STUDENTERMEDHJÆLPER
Medicinsk endokrinologisk afd. PE søger medi-
cinstuderende 10 timer ugentligt til at gennemse
og lægge diverse undersøgelsesresultater (mest
blodprøver) i vore journaler.

Vi forestiller os en medicinstuderende med inte-
resse i endokrinologi og som mandag til fredag
kan komme et par timer dagligt mellem kl. 08.00
– 15.00.

Du er velkommen til at kontakte os pr. telefon/
e-mail for yderligere oplysninger

Ansøgning sendes til:

ledende lægesekretær
Pia Kristiansen

medicinsk afd. PE 2132
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 Ø

e-mail: pikr@rh.dk
tlf. 3545 2399

MEDICINSK KOMPENDIUM
(15. UDG.)
sælges for 1500 kr.
Det fremstår som nyt helt uden overstregninger.

Kontakt David
sailor_dave11@hotmail.com

Tlf.: 358527634

BOLIG PÅ CHRISTIANSHAVN
2 værelser (i forlængelse af hinanden) udlejes fra
1 marts – køkken og bad deles med en stud med
Til huset er der knyttet fælleslokale, vaskeri,
indre gård og en større have.  Lejligheden ligger
i det hyggelige Christianshavnerkvarter tæt på
kanalen, Holmen, Christiania og metro.
Prinsessegade 77,4. sal.
Leje 2600 kr. pr mnd (depositum 3000kr)

Mvh Maria Lerche
Lerche007@hotmail.com
Tlf  32549418/25797418

ETHJULET CYKEL SÆLGES!!
Splinterny ethjulet cykel sælges for 900,-
Leveres i original emballage

Mav 25118646

UBRUGT MEDICINSK KOM-
PENDIUM 15.UDGAVE SÆLGES
:
Nypris kr. 3495
Sælges for kr. 2400

Ring til Ditte 29821639

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. juli 2004 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget
af bestået 1. årsprøve eller tilsvarende
eksamen (et års normeret studieårsværk).
Huslejen er p.t. 1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i
kollegieafgift. Huslejen inkluderer vand,
varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der
er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og
fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og
bordtennisrum, mørkekammer, musikstue,
vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes
telefon og internetadgang, håndvask og et
klædeskab, derudover vil møblement i et vist
omfang kunne stilles til rådighed. Ansøgning
skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt
frankeret svarkuvert (standardformat, laveste
A-post-takst), eller de kan nedtages fra
Studentergårdens hjemmeside
(www.studentergaarden.dk). Udfyldte
ansøgningsskemaer afleveres til Studenter-
gårdens efor

Bent Jørgensen
Tagensvej 15

2200 København N
senest  torsdag 1. april 2004 kl. 12,00

TURNUSBYTTE
Haves: Sønderjyllands Amt med start 1/8 eller 1/
9 2004.

Ønskes: København og omegn, tidspunkt under-
ordnet

Ring på 39290878 for nærmere detaljer.

TRE STUD. MED. SØGES TIL
ALLERGI OG LUNGE-
KLINIKKEN HELSINGØR
SNAREST.
Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en
projektsygeplejerske og  3 sekretærer. Vi satser
på høj kvalitet og fleksibilitet hos medarbej-
derne og os selv samt et godt arbejdsklima.
Sted:  Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,
(tirsdag -torsdag)

Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 09-13.

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med ud-
gangspunkt i overenskomsten med FADL. Udfor-
drende arbejde med direkte patientkontakt og
kliniske undersøgelser indenfor specialerne al-
lergi og lungesygdomme primært lungefunktions-
undersøgelser, hudpriktest, provokationer og
arbejdsfysiologiske test. Forskning er mulig og
oplæring finder sted. Klinikken er indrettet med
moderne apparatur og IT værktøj herunder elek-
tronisk journal og intranet.

Vi ønsker: Tre stud. med.’er der kan arbejde
selvstændigt og i et selvafløsende team. Du skal
være meget omhyggelig og have en god patient
kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienter, og
du  ønsker en udannelse såvel klinisk som viden-
skabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med
tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og
nogle mandage 14-18.
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor du
finder stillingsbeskrivelsen, eller ring

Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars
Frølund overlæge dr. med. 49702216 tirsdag-tors-
dag 12-15.

MOK.info

ANNONCER
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STILLINGSOPSLAG
NY SEKRETÆR TIL DET
MEDICINSKE STUDENTERRÅD
Studentersekretær til Det Medicinske Studen-
terråd søges med tiltrædelse snarest og gerne
pr. 1/3-04 til at varetage praktiske opgaver med
bl.a.
-Referatskrivning af vores møder (skal bl.a. ind-
rykkes i MOK)
-Diverse forefaldende sekretariatsopgaver
-Arkivering
-Postsortering
-Telefonpasning
-Hjemmesideopdatering (du behøver absolut ikke
at være computer-haj)

Du skal gennem hele semesteret kunne afse tre
timer ugentligt samt yderligere tre timer i de
uger, hvor vi holder møde – også i eksamens-
perioden.
Disse timer placeres efter dine ønsker og evt.
nødvendigheden af din tilstedeværelse til mø-
der, forberedelse af politisk arbejde o.l. I uger
hvor vi holder møde, skal du kunne være med til
disse, hvilket vil sige hver fjerde torsdag i tids-
rummet kl. 16.00-18.30
Aflønning er pt. 100,- pr. time i henhold til aftale
med fakultetet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til nedenstående adresse eller pr. e-mail til
<helene_hvidman@stud.ku.dk>

Ansøgningen forventes at indeholde en kort be-
skrivelse af hvem du er, og gerne hvorfor du vil
have arbejdet, og sendes/afleveres senest den
25/2 kl. 15.00 til:

Det Medicinske Studenterråd
Att: Helene Hvidman

Blegdamsvej 3
2200 København N

Mrk. Ansøgning
Eller ovenstående e-mail-adresse
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter af-
tale med ansøgerne snarest efter ansøgningsfri-
sten.

STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES!
Det Internationale Kontor ved Københavns Uni-
versitet søger et antal studentermedhjælpere til
ansættelse i marts og april. Vi behøver hjælp til
at forberede vores studerende på at tage på stu-
dieophold i udlandet og især Europa.

Dine opgaver bliver:
-Generel vejledning af danske studerende, der
gerne vil læse i udlandet
-Udarbejdelse af transcripts til de udenlandske
studerende
-Gennemsyn af de danske studerendes rapporter
-Besvarelse af generelle henvendelser fra stude-
rende og andre
-Bistå med ad hoc opgaver for kontoret

Kvalifikationer:
Vi ønsker en selvstændig og dygtig studerende
med interesse for internationalisering og med
egen erfaring fra studieophold i udlandet. Gode
engelskkundskaber – både i skrift og tale – er
nødvendige. Det er en forudsætning at kunne få
noget fra hånden i en ofte meget travl hverdag.
Det er derfor vigtigt, at du er effektiv, har or-
denssans og overblik. Det er endvidere nødven-
digt, at du er fleksibel med hensyn til arbejdsti-
der og har let til smil og venlig betjening af
medstuderende.

Vi tilbyder:
-14 - 21 timers arbejde om ugen, i perioder med
spidsbelastning mere
-Løn efter gældende overenskomst
-Vores afgående studenter vil selvfølgelig sørge
for, at du får den nødvendige oplæring
-En selvstændig og afvekslende arbejdsdag i et
dynamisk kontor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til specialkonsulent Trine Sand Moalem tlf. 35
32 39 27, e-mail tsm@adm.ku.dk eller fuldmæg-
tig Thomas Hovmand tlf.  35 32 38 98
thov@adm.ku.dk. For yderligere information om
Det Internationale Kontor se www.ku.dk/sa/inter
Ansøgning, bilagt kopi af eksamensudskrift samt
evt. udtalelser sendes senest onsdag d. 18. fe-
bruar til Det Internationale Kontor, mærket
”Studentermedhjælp 2. sal” Fiolstræde 24, 1010
København K.

Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 9 med
ansættelsesstart fra henholdsvis 1. marts og 15.
april.

BØGER TIL SALG!
Atkinson: Introduction to Psychology 150,-  kr.
Epidemiology in medicine 150,-  kr.
Kirkwood: Essentials of Med. Statistics 150,-  kr.
Medicinsk Sociolog, 3. udgave 150,-  kr.
Mygind, Helge: Kemi Øvelser, Bind 2/3 120,-  kr.
Hansen, H.: Basisbog i Biokemi 50,-  kr.
Devlin: Biochemistry, 4th ed. 150,-   kr.
Emery´s elements of med. Gen. – 10. udgave
100,-  kr.
Emery´s elements of med. Gen. – 11. udgave
200,-  kr.
Tommerup: Medicinsk Genetik 100,-  kr.
Schibye, Bente: Menneskets fysiologi – hvile og
arbejde 150,-  kr.
Silverthorn: Human physiology, 1. udgave 200,-
kr.
Katzung: Pharmacology, 7. ed. 100,-  kr.
Bendtsen: Basal og klinisk immunologi, 3. ud-
gave 250,-  kr.
Janeway, Immunobiology - The Immune System
In Health And Disease 5. Edit. 300,-  kr.
Mims: Medical Microbiology – 2. Ed. 300,-  kr.
Lier: Børne og Ungdoms Psykiatri 250,-  kr.
Cullberg: Dynamisk psykiatri 300,-  kr.

Skriv til mig på:  manan@manan.dk
Eller ring på Mobil:  51 9000 93

SERIØS LÆSEMAKKER SØGES
til patologisk anatomi og Miljø- og arbejdsmedi-
cin.
Jeg er tilknyttet Hvidovre hospital.
Ring til Anders på 21246699 el. 32876164

VI SØGER RASKE MANDLIGE
NORMALVÆGTIGE FORSØGS-
PERSONER TIL DELTAGELSE I
MEDICINSK FORSØG.
Forsøget er tilrettelagt for at undersøge, om der
er en sammenhæng mellem høj/lav aktivitet i
renin-angiotensin systemet (et hormonsystem
med kendt betydning for blodtryksregulationen)
og evnen til at fungere hjernemæssigt ved lavt
blodsukker og/eller lavt ilt indhold i blodet.

Initialt søges ca. 300 raske mandlige forsøgsper-
soner til screening (en blodprøve samt udfyldelse
af spørgeskema vedrørende helbred). De af for-
søgspersonerne, som har enten meget høj eller
meget lav aktivitet i deres renin-angiotensin sy-
stem, er egnede som forsøgspersoner og kan del-
tage i det egentlige forsøg.

Screeningen søges gennemført i ugerne 7 og 8,
hvor vi vil være at finde på Panum ved informa-
tionen (vindeltrappen) torsdag d. 12. og torsdag
d. 19 februar. mellem kl  8.30 og 13. Vi ser
gerne, at alle interesserede kontakter os pr. te-
lefon eller mail forinden, men der vil dog også
være mulighed for at deltage uden forudgående
aftale.

Det egentlige forsøg indebærer, at forsøgs-
personen udsættes for lavt blodsukker af mode-
rat grad/lavt iltindhold af moderat grad samti-
dig med, at forskellige tests gennemføres
(computertests, blodprøver, kardiogram og EEG).
Forsøgsvarigheden vil være omkring 24 timer
fordelt på fire forsøgsdage med mindst 14 dages
mellemrum samt 2 timer dagen før første forsøgs-
dag til afprøvning af udstyr. To af forsøgsdagene
vil være ”placobo dage”.

Deltagelse i screening vil blive honoreret med
kr. 150 og deltagelse i det egentlige forsøg vil
blive honoreret med kr. 4000 (dækning for ”svie
og smerte”).

Projektet er godkendt af Videnskabs Etik Ko-
mité.

Yderligere information/tilmelding kan fås på te-
lefon 48296403 mellem 8 og 15 på hverdage.

Projektleder
Læge Rikke Due-Andersen

Hypoglykæmigruppen
Medicinsk afd. F
Hillerød Sygehus

RSA@fa.dk

BØGER SÆLGES
ALLE BØGER ER I PÆN STAND – ENKELTE HAR STREGER

Anatomi:
Stone: Atlas of the skeletal muscles 20
Matthieseen og Egeberg: Regionær anatomi,4. udgave 50
Feneis: Anatomisk billedordbog, 2. udgave 50
Geneser: Histologi, 2. udgave 150
Sobotta atlas of human anatomy vol 1 (som NY!) 400
Sobotta atlas of human anatomy vol 2 (som NY!) 400
Fysiologi:
Bullock:  NMS Physiology, 3. udgave 50
Berne and Levy: Physiology, 3. udgave 100
Genetik:
Thompson: Genetics in Medicine, 5. udgave 30
Cellebiologi
Alberts: The cell, 3. udgave 150
Biokemi:
Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 3. udgave 50
Mikrobiologi:
Høiby: Basal og klinisk mikrobiologi, 1. udgave 150
Immunologi:
Roitt: Immunology, 4. udgave 50
Farmakologi:
Harvey, Cample: Lippincott’s rewievs in Pharmacology 50
Katzung: Basic and clinical pharmacology, 6. udgave 50
ØNH:
Jepsen: Øre- næse- halssygdomme, hoved- og halskirurgi, 9. udgave 125
Neurologi:
Greisen: Klinisk Neuro-otologi, Hjernenerverne – halsens nerver, 2. udgave (som NY!) 25

Maria 38196714, msejersten@hotmail.com

ANNONCER



12
SØGER DU STUDIERELEVANT
STUDENTERARBEJDE?
Den Danske Database for Biologiske Behandlin-
ger i Reumatologi søger stud. med. til
· klargøring,
· indscanning
· oprensning
· udtræk og analyse af data

Du er: Kvik i pæren, hyggelig at samarbejde
med, praktisk anlagt, interesseret i medicinske
problemstillinger, glad for dit studie, trives med
travlhed.

Vi kan tilbyde:
· Et uformelt, engageret og hyggeligt
forskningsmiljø bestående af læger, stud.med.’er,
databasekonsulent og sekretær.
· Oplæring i brug af indscannings-program-
met TELEform og databasen (Access). Det er en
fordel (men ingen forudsætning), at du har et
minimumskendskab til databaser fra før.
· Jobbet åbner mulighed for at lave
OSVAL-opgave og forskning i tilknytning til da-
tabasen.

Hvad er Den Danske Database for Biologiske
Behandlinger? En landsdækkende database, som
følger alle reumatologiske patienter, som be-
handles med nye, meget effektive, og dyre medi-
cinske behandlinger, de såkaldte TNF-alfa-
hæmmere (adalimumab, infliximab og
etanercept). I databasen registreres bl.a. effekt
og bivirkninger af behandlingerne. Databasen har
været i drift siden ultimo 2000, og der er p.t. ca.
700 patienter (med i alt ca. 5000 besøgt) regi-
streret. Databasens resultater er blevet præsen-
teret ved reumatologi-kongresser i Europa og
USA, og flere artikler er undervejs. Databasen
er fysisk placeret på Hvidovre Hospital, men
drives i samarbejde mellem Dansk Reumatolo-
gisk Selskab og Institut for Rationel Farmako-
terapi.

Arbejdstid: Varierende og fleksibel. I gennem-
snit ca. 10 timer ugentligt.

Interesseret? Kontakt snarest overlæge, ph.d.
Merete Hetland, formand for databasens styre-
gruppe på telefon 36322277 eller send en mail til
merete.hetland@dadlnet.dk

LÆSEMAKKER TIL 6.SEM
SØGES!
Kan du ligsom mig godt lige at have en læse-
makker? Lad mig da høre fra dig.
Jeg har som mål att bestå eksamen med god
marginale. Jeg har klinik udvalg på Rigshospita-
let men hvor du har dit klinik udvalg har ingen
betydelse.
Kontakt meg på nr. 51 90 17 89.

Hilsen
Alex

SOLSTRÅLE HISTORIE
FRA HUSGRUPPEN:

Efter lang fredagsbar d.6.2. var der som sædvan-
lig samlet et hold af frivillige Hus-
gruppemedlemmer, der  skulle forestå den tvivl-
somme fornøjelse at rydde op i studenterklubben.

Mens vi (så høfligt, som det nu kan lade sig
gøre), forsøgte at tømme studenterklubben for
fulde medstuderende, blev vi tilbudt hjælp fra to
medstuderende - det varmede om hjertet og var
med til at gøre denne ret kedelige tjans lidt
mindre sur! Derfor skal lyde MANGE TAK til
disse to herrer og fremtidige medstuderende der
tænker lidt på oprydningsholdet!

FADL
FADL ønsker alle velkommen til endnu et semester
på  medicin, og et specielt stort velkommen til alle de
nye medicinstuderende, der er startet per februar
2004.
FADL er Foreningen af Danske Lægestuderende, den
eneste studenterejede fagforening i det ganske dan-
ske land. FADL giver medicinstuderende mulighed
for billig forsikringsordning gennem Codan, god bank-
ordning gennem Forstædernes Bank, medlemskab af
Forbrugsforeningen samt studierelevant arbejde og
meget andet.
Foreningen blev oprettet i 1954, og dermed kan den
intelligente læser også regne ud, at i år er et helt spe-
cielt år i FADL’s historie.
I år fejrer FADL sit 50 års jubilæum i april måned,
og det vil medlemmer af FADL få at føle i hele uge
18, hvor forskellige aktiviteter vil blive afholdt gen-
nem ugen kulminerende i en fest den 30. april. Der
vil være gratis kaffe gennem ugen, diverse foredrag
og workshops, udgivelse af en FADL-bog og så selv-
følgelig en stor fest inklusiv spisning. I løbet af for-
året vil der komme nærmere information vedrørende
alle de arrangementer, der kommer til at løbe af sta-
blen, men allerede nu kan vi fra FADL sige, at vi
håber, at så mange som muligt vil deltage i arrange-
menterne og gøre FADL’s jubilæum til noget specielt.
Ellers arbejder FADL i tiden med at skaffe flere
medlemstilbud til de studerende, kurser i medicin og
kirurgi til kommende lægevikarer, salg af Thalia og
dermed også køb af en ny kursusejendom og derud-
over arbejdes der med at skaffe ordentlige arbejds-
og lønforhold for lægevikarer, hvor der allerede er
lavet aftaler i Viborg, Nordjylland og Sønderjylland.
FADL ledes af studerende, og skulle du sidde tilbage
og føle, at du gerne vil være en del af dette, så kan vi
allerede nu meddele, at der i starten af marts vil være
suppleringsvalg til repræsentantskabet for FADL.
Alle er velkommen til at deltage i et repræsentant-
skabsmøde og se, hvad det er FADL arbejder  med,
og der er altid brug for flere hænder til at løfte opga-
verne samt komme med ideer til nye projekter i
FADL-regi.
Hvis du vil vide mere om tilbud fra FADL, så kig forbi
www.fadl.dk eller kom forbi sekretariatet på Panum.
Med mange venlig hilsner
Karen Boje/formand for KKR

MOK.info
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13VAGTBUREAUET

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

VT-HJEMMEHOLD 1516
SØGER NYE MEDLEMMER

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

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

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

Løn:   VT-holdløn.

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

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.

Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!!

SKYND DIG !!
OBLIGATORISKE KURSER FOR
ALLE VAGTTAGERE I H:S.
BRAND OG GENOPLIVNING.
Vi undersøger i øjeblikket hvor mange aktive vagttagere,
der endnu ikke har taget de obligatoriske kurser. Tids-
fristen er faktisk udløbet, men du får hermed en enestå-
ende chance for at komme med.
Der vil kun blive oprettet kursuspladser til de vagttagere
som melder tilbage.

I løbet af februar 2004 skriver vi til alle TILMELDTE med
datoer og tidspunkter for kurserne.

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

SERVICECENTRET:
Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus?

Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrand-
skole 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 elektroni-
ske 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.

IKKE-INDLEVEREDE
LØNBILAG FOR 2003.
Lønsedler og strykelister, som vedrører år 2003 – SKAL
være Vagtbureauet i hænde senest i forbindelse med
næste lønkørsel, dvs. den 20. februar 2004.

Det er af stor vigtighed at de resterende lønsedler for
2003 bliver afleveret som nævnt, da de herefter - kun i
yderste nødstilfælde vil blive honoreret.

SÅ ER DE HER!
Forårets kurser er sluppet løs på hjemme-
siden.

Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på Kø-
benhavn derefter et klik på Kurser og alle kurserne vil
vælte frem.
SPV  -  VT  -  EKG  -  Børne-VT  -  Børne –SPV  -  Brand
og Genoplivning.

Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drøm-
mer om, gem dem på din egen maskine og vedhæft
dem i en mail til Tina på tj@fadl.dk.

Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt.

KÆRE VAGTTAGER!

Undskyld…
Vi ved godt, at vi har besværet mange af jer med uøn-
skede sms’er i de sidste måneder. Det lumske formål
har været at lokke jer på vagter i ikke har været skrevet
op til.
Vi har været desperate (for mange vagter og for få
vagttagere!)
Nu vil vi gerne bede om tilladelse til at sende lige præ-
cis dig en sms i tilfælde af udækkede vagter.
Hvis du ønsker en sms når der er ledige vagter så skriv
en mail til os på

chancen@kbh.fadl.dk

Skriv dit navn og dit mobilnummer så bliver du noteret
på vores interne OK-sms-liste.
Fremover vil man kun modtage en sms hvis man står
på denne liste.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen

Opskrivning til vagter foregår nu kun fra kl. 12:00-
20:00.Check-in for VT-hold og SPV-hold sker hele da-
gen indtil kl. 21:00 Ring på chancen fra kl. 08:30 Venlig-
ste hilsner fra Vagtafdelingen

STUDERENDE  TIL
PASNING AF BARN I EGET
HJEM

En SPV’er søges til fast dispensationsaftale til
pasning af handicappet barn i privat hjem i Balle-
rup.

Arbejdet: Pasning af handicappet barn, når dette
er for sygt (ex. forkølelse) til at komme i skole.
Barnet skal have hjælp til alt, incl. madning og
personlig pleje.

Arbejdstid: Hverdage ml. kl. 8 og 14 – vagterne
aftales løbende med moren efter behov.

Løn: SPV-løn.

Ansøgning: Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.
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VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-
VAGTER?

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

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

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psy-
kiatriske og somatiske afdelinger.

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

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

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 13. februar 2004 til
Vagtbureauet

Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

STIKKERHOLD 1606,
HVIDOVRE HOSPITAL,
SØGER NYE
HOLDMEDLEMMER!
Kunne du tænke dig at være medlem af et velfun-
gerende FADL-hold og være sikker på at
få ca. 4 vagter månedligt?

Holdet søger 4 nye medlemmer, som har lyst til at
lære at mestre blodprøvetagningens kunst.

Vi dækker mandag til torsdag i tidsrummet 8.00 –
15.00 og tager blodprøver både i ambulatoriet
og rundt på hospitalet.

Stikke-erfaring ønskelig, men er ikke et krav, da
oplæring vil finde sted på afdelingen, (lønnet).

Krav:
· Min 100 SPV-timer
· 6. sem. eller derover

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 10. februar 2004 kl.
12:00
Stansardansøgningsblanket kan udfyldes på Vagt-
bureauet.

INTENSIVHOLD 4102
SØGER 1 NYT MEDLEM TIL
AFD. 542 KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt med-
lem får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfor-
drende arbejde på lige fod med afdelingens syge-
plejersker med  rig mulighed for at udvikle din
kliniske erfaring med meget varierende patient-
grupper. Samtidig får du fornøjelsen af at lære én
afdeling at kende, få faste kollegaer og ret faktisk
vide, hvor både toilettet og kaffemaskinen befin-
der sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede
kan:
· At blande/give medicin, herunder

pressorstoffer og antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler,

EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskel

lige afdelinger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektro

nisk kardex (PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk

med ansvar for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre

kontinuerlig hæmodialyse, (AQUARIUS).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede

nævnte ting der hører til arbejdet på en
intensiv afdeling – såsom psysisk ob
servation, personlig pleje af patienten,
arbejde med pårørende, akutte
livsreddende procedurer, opsætning af
respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der

dispenseres fra, forudsat relevant tidl.
arbejde.

· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det

første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følge

vagter ( 6 med en ventil og 2 med en
sygeplejerske).

Oplæring :
· Februar 2004

Vagtstart :
· Marts 2004

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i

hænde fredag den 20. februar  2004
Kl. 12.00.

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

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en
ansættelse også et godt måltid mad hver måned
til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte
cykeltur til Hvidovre og gode råd og erfaringer fra
de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere se-
mestre og klinikudvalg.

VT HOLD 4619 SØGER NYT
HOLDMEDLEM
Vi er et hyggeligt lille ventilatørhold (i alt 5 hold-
medlemmer efter indsupplering).
Vi passer en 17-årig dreng med sølvkanyle alle
hverdage i dagvagter (kl. 7-17).
Arbejdet består i, at vi henter ham i Taastrup og
følger ham i skole i Fredensborg. Han er fuldt
selvhjulpen, og der er derfor oftest god mulighed
for at få læst på vagt.

Kørekort er påkrævet, og egen bil er en fordel,
men ikke en nødvendighed. Ved kørsel i egen bil
refunderes udgiften med kr. 2,98 pr. km, som
beløber sig til ca. kr. 300 pr. vagt, skattefrit.

Du skal kunne dække op til 5 vagter pr. måned,
også i eksamensmåneder.
Desuden skal du kunne deltage i holdmødet tirs-
dag den 24. februar 2004 kl. l8:00

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. februar 2004.

MVH hold 4619

2 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. Marts skal vi bruge to nye holdmedlemmer
til MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbru-
gere i Københavns Amt på socialmedicinske kli-
nikker og behandlingssteder, samt i eget hjem.
Dette indbefatter:

- Daglig udlevering af ovennævnte præ
parater i overensstemmelse med givne
ordinationer.

- Udlevering af præparater til enkelte ud
valgte klienter i eget hjem

- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet,
samt medgivelse af ordinerede præpara
ter.

- Daglig observation af klienters almen
tilstand samt påvirkningsgrad i forbin
delse med evt. sidemisbrug. Tilbagemel
ding 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 ta-
ger udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup
sygehus.

Krav:
- 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.

26/2-04 kl. 19.00

Ansøgere der er tidligt i studiet, (9.semester), og
opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde se-
nest tirsdag d. 24/2.04 kl.12

Holdleder
Ikram Sarwar
Tlf.: 29726137

BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 4 NYE
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning med lukket sy-
stem på indlagte patienter, og arbejdstiden er 8-14
i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidig og har et godt
samarbejde både indbyrdes og med de andre an-
satte
på afd. 3011.

Krav for ansættelse:
Du skal kunne:
- tage blodprøver!
- tage 4-5 vagter i snit om måneden.
- tage vagter i Påsken, eksamens-

perioderne og i sommerferien.
- deltage på holdmødet den 3. marts ’04 kl.

17.00.
- være på holdet i minimum 1 år.

Oplæring:
2 følgevagter á 6 timer (hvor du får 3 timers løn
for hver følgevagt) samt et introduktionsmøde på
afdelingen v. en af de fastansatte bioanalytikere.

Løn:
Som SPV hold – se FADL’s aktuelt gældende tak-
ster.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. februar 2004 til
Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Vagtbureauet eller holdleder Jacob, tlf.: 38340797
(fast) / 20141201 (mob)
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VT-HOLD 4402 SØGER 4
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 observat
ion, pleje og behandling af intensiv
patienter, 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
forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass-
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede 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 intensiv-
sygeplejersker og er med til at passe patienterne.
En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afde-
lingen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny

ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følge

vagter, således at du kan være vagt
aktiv fra marts 04.

4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for
de første 3 måneder, og herefter 6 vag
ter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse
og de mange forskellige patienter, er det
nødvendigt med en grundig indføring.
Fordelen er, at man lærer en masse. Ef

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avan-
ceret genoplivning!

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør
til ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. elleve medicinstuderende, der indgår som
fast personale på kardiologisk afdeling B på RH,
som kardiologiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi dækker fast aften- og nattevagter samt dag-
vagter i weekenden (vi har fri til vores månedlige
holdmøde).
Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejds-
område udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2

aflednings-, 12 aflednings- og esophagus-
EKG.

· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med 5. semester ny studieordning

eller fase I gammel studieordning.

ter 1 år på holdet er der mulighed for at
gå ned til 4 vagter pr. måned.

5. Vi forventer desuden, at du er ansvars
bevidst, 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. 16/2-04 fra kl. 14.15

7. Du skal kunne komme til vores holdmøde
og middag søndag d. 22/2-04 kl. 18.00.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på
holdet mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelses-
krav, 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 forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.

Yderligere info fås hos holdleder: Assia Amal Bada
på tlf: 33 23 79 14
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagt-
bureauet.
Ansøgningsfrist: Torsdag d.12/2-2004 kl.17.00.

· Ventilatør med fagligt engagement og
mindst 150 VT-timer, gerne med tidligere
intensiv erfaring.

· I stand til at tage gennemsnittet af antal
vagter (minimum 10 vagter), også i
eksamensmånederne.

· Indstillet på at blive på holdet med det
pågældende vagtgennemsnit (mindst)
frem til medio 2005.

· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er
ikke må være på andre hold.

· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel tidligt på studiet

(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i
tvivl, om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af

ovennævnte EKG-typer samt avanceret
genoplivning.

· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte
nattevagter samt 16 betalte aftenvagter,
men arbejdet derefter skal også betrag
tes som betalt indlæring af centrale klini
ske redskaber.

· Et spændende arbejde og god uddannelse
på en velfungerende, lille og hyggelig in
tensiv afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man efter
200 afholdte vagter (1600 timer) kan nøj
es med 1/3 af vagtgennemsnittet.

· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne
Sigurd & Erik Sandøe (gratis efter 1 års
arbejde på holdet).

· Høj løn fra selvstændig pulje.

Som obs’er forventes det at man er ansvarsbe-
vidst, men også parat til at indgå som et dyna-
misk input til vores yderst festlige holdmøder og
afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: torsdag den 12. februar (uge 7)
2004 kl. 15.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
d. 13.02.2004 kl. ~14  på afd. 2.14.3 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan
O. Matras på tlf. 28-89-43-05 / 32-95-72-66 eller
jogvanmatras@hotmail.com .

IMCC
PIT LOGO
PIT ønsker alle gamle og nye medlemmer vel-
kommen tilbage til et nyt semester.
Vi ønsker særligt velkommen hjem til alle dem
der har været ude og rejse,
og vi glæder os til at høre alt om jeres eventyr.

Vi holder møde hver anden onsdag i måneden
kl.17,00 i IMCC:s lokaler.
Møde datoer er som følger:

11/2 Hilse på alle hjem komne og høre hvad
de har oplevet, og vinke de rejsende af.

Planlægning af info-møde i 26/2.
26/2 Info-aften kl. 19,00 (lille mødesal ved
kantinen).
10/3 Ansøgningsfrist for udsendelse forår 2005
kl. 12,00 til IMCC:s kontor.

Udvalg af nye PIT:er og udsendelse af
kontrakter.
14/4 Legat-søger møde.
28/4 OBS!.
Spise og hygge før eksamens læsningen starter
på alvor.
Tilmelding senest en uge før til PIT@imcc.dk

KOM TIL PIT’S
INFOMØDE DEN 26/2 KL.
18,00
i den lille mødesal (ved
kantinen)!!!
PIT er en forening under IMCC som sender ud
medicinstuderende på et 3-6 måneder langt op-
hold på sygehus i bl.a. Afrika, Indien, Bolivia og
Cuba.
Kom og hør mere……

IMCC EXCHANGE
Vil du ud og rejse med IMCC
Exchange til sommer eller i
efteråret?
Vi har en del spændende restpladser tilbage nem-
lig:

Holland: 1
Kuwait: 1
Malta: 1
Pakistan: 3
Panama: 2
Rumænien: 1

Hvis du har lyst at opleve nogen af disse lande på
en spændende måde og desuden samtidig få rele-
vant erfaring til studiet og dit kommende ar-
bejde som læge er det bare at skrive en mail til
neo@imcc.dk eller komme op i på IMCC kontoret
i en af Exchange-kontortiderne (tirs. 16-18 og
tors. 16-17)

Make a change – go for an exhange!

Vi håber at se alle gamle og nyligt hjem komne
PIT:er.
Nye rejselystne og nysgerrige er selvfølgeligt
også velkomne.

PIT er en forening under IMCC som sender ud
medicinstuderende på et 3-6 måneder langt op-
hold på sygehus i bl.a. Afrika, Indien, Bolivia og
Cuba.

OBS Ansøgningsfristen for ophold forår 2005 er
den 10.3.2005 kl. 12.00!

VAGTBUREAUET
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Basisgrupperne
FILMKLUBBEN P8N
Der har været lidt forvirring om hvordan vores
lille forening fungere så nu vil vi præcisere det.

Aktive medlemmer møder op torsdag 12 kl. 17
og finder ud af hvad der skal vises på semesteret
og hvem der skal sørge for bar-vagter, det tekni-
ske osv.

Passive medlemmer er dem der vil se film. De
møder op en torsdag i semesteret og betaler
60kr for at kunne komme ind og se resten af
filmene på semesteret.

Vi glæder os til at se jer. Venlig Hilsen P8n

FILMKLUBBEN P8’N –
OPSTARTSMØDE.
Lidt om os: Filmklubben er en basisgruppe på
Panum, som holder til i Studenterklubben hver
torsdag aften.
Filmklubben har to typer medlemmer:
1) Passive, betalende medlemmer, der kommer
og ser film og hygger sig i baren
for den ringe sum af 60 kr. for et semester.

2) Aktive medlemmer, der sørger for de tekni-
ske, atmosfæreskabende betingelser
der udgør filmklubbens rammer. Vi har desuden
en madklub om torsdagen inden
hver filmklubaften starter, og et par årlige ar-
rangementer, som oscaraften
og julefrokost.
Vi er ca. 20 aktive medlemmer så man bliver
ikke glemt i mængden og alle bliver hørt. Vi
kunne dog godt tænke os at være mange flere.

Torsdag den 12. februar kl. 17.00 holder vi
opstartsmøde. Dette vil foregå i Studenter-
klubben, hvis dette ikke skulle være muligt ryk-
ker vi til kantinen. (Hold øje med en evt. seddel
på døren)
Til dette møde byder vi velkommen til nye ak-
tive medlemmer, vi får styr på et par af de
praktiske detaljer. Dernæst vælger vi hvilke film
vi skal vise (med forbehold for et begrænset ud-
valg). Vi gør os tanker omkring festtema o.l. Til
sidst skæpper vi sammen til lidt pizza, og får
måske et par pilsnere.

Filmklubben er åben for alle: stu-
derende, ikke studerende, ung
som gammel.
Kom og hils på og se hvem vi er
– nej, vi er ikke en flok støvede
filmnørder.

Vel mødt!
Filmklubben

PANUMKORET SØGER
TENORER OG BASSER
Panumkoret er et blandet amatørkor med knap
40 studerende fra Københavns Universitet samt
andre uddannelsesinstitutioner i københavnsom-
rådet. Vi øver hver tirsdag fra kl. 17.30-19.45.
Hvert semester afholder vi mindst to koncerter,
nogle gange med solister ude fra, og nogle gange
i samarbejde med andre, f.eks. et orkester. Vo-
res repertoire er blandet dog med hovedvægt på
det klassiske.
Vi tager hvert semester på en korweekend. Disse
weekender er foregået på et slot i Sverige, i en
præstegård på Stevns, i en lille hytte out of
nowhere, og hvor vi ellers har fundet husly. Da-
gene med sang kulminerer som regel med en
koncert, og i hvert fald altid med en fest.
Vi arbejder seriøst med korsangen, og der for-
ventes både møde- og indsatsdisciplin. Samtidig
består Panumkoret af socialt anlagte mennesker,
som sjældent lader en anledning gå forbi uden at
fejre den. Kort sagt: et seriøst og festligt kor.

Hvis du har lyst til at synge med og har et rime-
ligt kendskab til noder så ring eller mail til:

Esben Rune Hansen, Tlf: 26952552, E-mail
esben@itu.dk
eller
Elisabeth Christiansen, Tlf: 24446878, Email:
elisabeth_christiansen@yahoo.dk

VELKOMMEN TIL PUC
- PANUM
UNDERWATER CLUB !
Vil du lære at dykke?
PUC starter et Padi Open Water begynderkursus
i marts!
Prisen er 2675kr. + indmeldelse i PUC (50kr) +
kontingent for 2004 (350kr)
Skynd dig at melde dig til før tilmeldingsfristen,
fre 20. feb, udløber eller pladserne bliver fyldt
op!
Se mere på www.puc.nu

Kan du dykke men vil du kunne dykke dybere og
udvide din dykkerteori?
PUC afholder et Advanced Open Water kursus
fre 10. sept - søn 12. sept, begge dage inkl.
Kurset vil foregå på Kullen, pris ca. 2650kr.
Mere info på www.puc.nu

Er du allerede Advanced eller CMAS** dykker,
men vil lære redningsteknikker m.m.?
PUC afholder et Rescue Kursus i sommerferien.
Pris ca. 2.000kr.
Mere info på www.puc.nu

Vil du blive professionel?
PUC tilbyder 2 heldige at blive PADI
DIVEMASTER.
Pris: GRATIS! Tilmeldingsfrist og kursusstart
HURTIGST MULIGT, dog senest ons 25. feb!
Læs nærmere på www.puc.nu

Vil du dykke dybt og længe? Meget dybt? Meget
længe?
PUCs formand kan nu tilbyde kurser i teknisk
dykning under DSAT!
Bliv TecDeep Diver og bliv certificeret til at
dykke til 50m, gøre brug af teknisk dykkerudstyr,
udføre dekompressionsdyk samt udnytte op til
100% O2 til accelereret deko!
Læs mere på www.puc.nu

Interesse i andre kurser?
Kig på www.puc.nu for at se, hvad vi kan til-
byde…

Vil du med på dykkertur?
Meld dig ind i PUC, kom på PUCs mailingliste,
find en at dykke med, lej billigt udstyr hos PUC
og tag ud at dykke! Så enkelt er det… :-)

Hvordan bliver jeg medlem og hvad koster det at
være medlem i PUC?
Du bliver medlem ved at sende en mail til
info@puc.nu med flg. oplysninger: navn, adresse,
e-mail, telefon nr., fødselsdato, studieretning,
semester, forventet afslutningsår for studie samt
dykkerstatus (certifikattype og grad, antal dyk
til dato samt dato sidst dykket)
Samtidigt indbetaler du indmeldelsesgebyr, 50kr
(”hvilende medlem”), og evt. kontingent, 350kr/
år (”aktivt medlem”).
Indbetal til Reg. nr.: 6610 Konto nr.: 1764975 i
SkandiaBanken.

Har du spørgsmål?
Info kan altid fås ved henvendelse på info@puc.nu
eller direkte til formanden, Christian, 20131377,
eller Erik, næstformand, 51924156.

MØDE I SIMS  FOR NYE
OG GAMLE
MEDLEMMER
SIMS er en forening af medicinstuderende med
interesse for IdrætsMedicin.
Vi har det sjovt og hyggeligt, og arrangerer bl.a
foredrag med førende idrætsmedicinere og prak-
tiske kurser i fx undersøgelsesteknik og anlæg-
gelse af tape.

I SIMS bestemmer man selv sit aktivitetsniveau,
men mange af de praktiske arrangementer er
forbeholdt SIMS-medlemmer pga begrænset an-
tal deltagere..

Interesseret? Så kig forbi til
INFOMØDE tirsdag 17/2 kl 16 i lokale 9.2.3.

Jesper Sommer

Verdens
skønneste

hjemmeside

mok.info
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 Det Medicinske Studenterråd

Opstillingsmøde 19.2-04 kl 16
Der afholdes opstilllingsmøde til studie-
nævnet for medicin torsdag den 19.2 kl 16 i
FADL's mødelokale. Der bliver afholdt nyt
valg og opstillet en ny liste til studienævnet.
MSR vil kræve, at dem, der stilles op på
fagrådets liste, på forhånd fraskriver sig
retskravet til at blive siddende frem til 2005.

MSR - Det Medicinske Studenter-
råd - hvem er vi?
Det Medicinske Studenterrår er de medicin
studerende i København. Alle medicin
studerende er har stemmeret til fagrådsmøder.
Det eneste der kræves er, at du møder op på
mødet. MSR stiller studerende til studienævn
og semesterudvalg og mange andre udvalg og
sikrer således, at vi medicin studerende er
repræsenteret i de beslutningsdygtige organer
på Panum. Det er vigtigt, at vi får tilbage-
meldinger fra jer. Er der noget der ikke
fungere, foreslag til forbedringer eller
lignende, så send en mail til studenter-
repræsentanten i semesterudvalget, eller tag
det op på MSR-møde under punktet "Nyt fra
semestrene". Hvis du vil have taget noget op
på mødet under et selvstændigt punkt, så skal
du henvende dig til formanden senest en uge
inden MSR-mødet, så punktet kan komme
med i dagsordnen, der offentliggøres i MOK.
MSR-møder afholdes i reglen sidste torsdag i
måneden kl 16-18 i FADL's mødelokale.

Bestyrelsen i MSR:
Formand: Helene Hvidman
(helene_hvidman@stud.ku.dk)
Økonomiansvarlig: Henrik Frederiksen
Studienævnskontakt: Christina Jen-
sen-Dahm
FSR-kontakt: Rune Tønnesen
Kontoransvarlig: Kirstine Fossar
Fabritius

Semesterudvalgsrepræsentanter:
1.sem: Anne Holm
(annekatrine_holm@hotmail.com)
2.sem: Christina Jensen-Dahm, Zarah Dayan
(cjd@stud.ku.dk
3.sem: Helene Hvidman, Per Nørskov Pagh
(helene_hvidman@stud.ku.dk)
4.sem: Rune Tønnesen, Eva Bak
(rune@tonnesen.org)
5.sem: Lasse Krogsbøll, Kenneth Andersen
(lassetk@hotmail.com)
6.sem: Kirstine Fabritius
(kirstine@fabritius.dk)
7.sem: Bo Biering-Sørensen
(bobierring@hotmail.com)
8.sem: Simon Serbian
(serbian@fsr.ku.dk)
9.sem: Bo Biering-Sørensen
10-12. sem: Thomas Erstad 1

Undersøgelse af udeblevne under-
visere
Der har været mange tilbagemeldinger fra
semestrene om problemer med udeblevne
undervisere. MSR vil nu forsøge at afdække
problemets omfang. Det er derfor vigtigt, at i
melder tilbage til os, når undervisere udebli-
ver fra undervisning eller forelæsninger.
Samtidig skal I huske at informere kursus-
ledelsen. MSR vil opsamle tilbagemeldin-
gerne og videresende dem til studieledelsen.
Adressen i skal skrive til er:
udeblevne@studmed.ku.dk   re.

Undersøgelse af betalt ekstra-
undervisning

Mange studerende betaler sig til ekstra-
undervisning, men hvor mange? Det vil vi i
MSR have overblik over, for hvis det er
udbredt, tyder det på at undervisningen ikke
er tilstrækkelig, og at der må ske nogle tiltag
for at ændre på dette. MSR vil derfor bede
holdrepræsentanerne (HR) om at undersøge,
hvor mange på deres respektive hold, der har
benyttet sig af betalt ekstraundervisning, og
melde tilbage til MSR.

Møde mellem HR og semester-
udvalgsrepræsentanten

For at skabe den nødvendige kontakt mellem
HR og MSR, vil repræsentanterne i semester-
udvalget på jeres semester meget gerne
inviteres til HR-møde. MSR vil derfor bede
HR om at skrive en mail til jeres semester-
udvalgsrepræsentant, om hvornår jeres næste
HR-møde afholdes.

Arbejdsopgaver i MSR det næste
års tid
Arbejdsfordelingen mellem klinikudvalg,
semesterudvalg og studienævn
Arbejdsfordelingen mellem de nævnte
instanser ønskes diskuteret i studienævnsregi.
Desuden vil MSR meget gerne have opbyg-
get en bedre kontakt til de studerende i
klinikudvalgene.
Revision af ny studieordning
Arbejdet med at revidere studieordningen af
2000 fortsætter herunder også revision af
TAS på 1. semester. Desuden arbejdes der
med udformningen af de integrerede eksame-
ner.
Mål beskrivelser
Målbeskrivelserne skal forbedres og der skal
være sammenhæng mellem målbeskrivelse,
undervisning og eksamensform. Studienævnet
er opmærksom på problemerne og MSR
følger arbejdet.

Bedre lærebogsbeskrivelser
Der skal være bedre beskrivelser af de
anbefalede lærebøger, så man som studerende
har et kvalificeret grundlag at vælge bøger ud
fra.
Præcisering af undervisningsformer
Hvad forstås ved SAU, og hvad indebærer
PIL? Der er idag ikke sammenhæng mellem
angivelsen i lektionskataloget, og det der rent
faktisk foregår i undervisningen. Ligeledes er
ikke overensstemmelsen mellem fagenes brug
af eller undervisernes forståelse af
betegnelserne PIL, SAU etc. De studerende
ved derfor sjældent, hvad der forventes af
dem i den respektive undervisningstime og
har derfor vanskeligt ved at forberede sig
optimalt. Grundlaget for en optimal undervis-
ning er således ikke til stede, og det skal der
gøres noget ved. Det skal fremgå af SIS,
hvilken undervisningsform der anvendes, og
hvad denne indebære.
Øget optag på medicinstudiet
I efteråret skrev MSR sammen med
MedicinerRådet i Århus og MedicinerRådet/
studienævnsrepræsentanterne i Odense samt
FADL et brev til  Ministertiet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling samt Indenrigs- og
Sundhedsministeriet på baggrund af regerin-
gens planer om fortsat at øge optaget på
medicinstudiet. Studieledelsen i de tre byer er
nu gået sammen om at skrive et lignenede
brev omkring de problemstillinger som et
fortsat øget optag vil medføre for den
prægraduate uddannelse. Medicinerrådene vil
hver især nedfælde en liste over de konkrete
problemer vi ser, et øget optag vil medføre for
uddannelsen.
Computere ved eksamen
Fakultetet arbejder i øjeblikket på at indføre
computer til eksamen, og vil køre et pilotpro-
jekt til sommer. På sigt vil MSR undersøge
mulighederne for at lægge forelæsninger ud
på nettet.

Træffetid
MSR har indført en træffetid hver torsdag fra
kl 15-16, hvor der vil være en aktiv på
kontoret (lokale 1.2.5 ved FADLs kontor).
Har i nogen spørgsmål eller tilbagemeldinger
er i meget velkomne til at kigge forbi kontoret
eller ringe på 35 32 64 00.
Torsdag den 12.2: Rune Tønnesen

Næste ordinære MSR-møde er
torsdag den 4. marts kl 16

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

af Helene W. Hvidman
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