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INDSUPPLERINGSVALG FADL
Du har hermed en enestående chance for at være med til at sætte dit person-
lige præg på FADL, Københavns Kredsforening; din helt egen fagforening som

medicinstuderende.

Repræsentantskabet i Københavns Kredsforening
afholder indsuppleringsvalg i perioden fra den

3. marts 2004 til den 10. marts 2004.

Alle medicinstuderende, der måtte have interesse i at lægge et stykke arbejde
i en spændende studenterorganisation, er mere end velkomne til at stille op.

Lige for tiden arbejdes der blandt andet med planlægning af FADL’s 50 års
jubilæum, afholdelse af lægevikarkurser indenfor medicin og kirurgi, indsam-
ling af overenskomstkrav, færdiggørelse af ny FADL-kalender, fremskaffelse af
endnu flere medlemstilbud til de studerende, forhandling af løntillæg samt et
større personaleprojekt på landsplan. Men der er også plads til mange nye

ideer.

Sidder du nu tilbage og tænker, at dette vil du også være en del af, så stil op til
FADL’s repræsentantskab. Med næste nummer af MOK følger opstillingsliste

samt de nøjagtige detaljer vedrørende suppleringsvalget.

Med mange hilsner
FADL’s repræsentantskab, Københavns Kredsforening
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Det sker i ugen 2003/2004

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes  på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag  (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris . Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 17, årgang 36 udkommer
Revy i Studenterklubben

Torsdag:
Revy i Studenterklubben

Fredag:
Revy i Studenterklubben

Lørdag:
Revy i Studenterklubben
Deadline for Oscar-aflevering kl 12.00

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

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

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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
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 (10.-13. semester Gl. Ordning)
Studentersekretær Nadia Seestedt (6.-8. semester Ny Ordning)

Studievejledningen
Orlov, semester fri eller hvad ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen

af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,

sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.

Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

MOK & STYRENDE ORGANER
SÅ ER DER KULTUR FOR
ALLE PENGENE...
Omsider er MOKs kulturredaktion
oppe at køre, hvilket betyder at vi i
denne uge kan præsentere næsten
en hel side med..."kultur".

Husk at udfylde og aflevere Oscar-
tipskuponen på bagsiden og aflevér
den i MOKs postkasse på gangen,
plan 2.

MOK-red/Christen og Mav
Til drengene Til pigerne
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MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema 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 se-
mester – 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 ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret 2005 1. oktober 2004.

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

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

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

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

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

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

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH

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

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST
FOR
AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
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.

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-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/over-
bygningen også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensa-
tion)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil

BØRNETILSKUD TIL UDDANNEL-
SESSØGENDE.
Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for stude-
rende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.

Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.

Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Uge 9
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 23/02 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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 flyttet til man           flyttet til man Tina Gottlieb International

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning

Uge 10
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 01/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 02/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 03/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 03/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 04/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 04/03 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 05/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International Studievejledning

Uge 11
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 08/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 09/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 10/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 10/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 11/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 11/03 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 12/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledningen
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: 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  !

De studerende, der ikke har kunne få tid til en samtale - har mulighed for, at møde op tidligt i vores træffetid
(ikke lige før lukketid) og afvente et hul imellem to bestilte tider...

blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. 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
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 i
efterårssemesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges 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 an-
dre.

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

Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.

Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessø-
gende forælder, uanset antallet af børn.

Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbe-
tales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:

www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

STYRENDE ORGANER
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1.-5. semester info
ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

6.-13. semester info
VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

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

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2003 er:
OSVAL II- mandag den 3. marts 2003 kl. 16.00.

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

DATO EMNE TID ÅBNES
Tirsdag den 02. marts Kombi-kursus 16.15-20.45 25.02

(sutur, i.v. & kath.)
Torsdag den 04. marts Neuro-kursus 16.00-18.30 25.02
Torsdag den 04. marts Genoplivning 16.15-19.00 25.02
Tirsdag den 09. marts Genoplivning 16.15-19.00 25.02
Torsdag den 11. marts Kombi-kursus 16.15-20.45 25.02

(sutur, i.v. & kath.)
Tirsdag den 16. marts Kombi-kursus

(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.45 03.03
Torsdag den 18. marts Neuro-kursus 16.00-18.30 03.03
Torsdag den 18. marts Genoplivning 16.15-19.00 03.03
Tirsdag den 23. marts Genoplivning 16.15-19.00 03.03
Torsdag den 25. marts Kombi-kursus

(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.45 03.03
Tirsdag den 30. marts Kombi-kursus 16.15-20.45 03.03

(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

NEUROLOGISK UNDERSØGELSE
SOM AFTENKURSUS:
Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersø-
gelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgel-se er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært
tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige rele-
vante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve syste-
matik i undersøgelsen, samt træne relevante neu-
rologiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske syg-
domme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersø-gelsen.

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

DATO EMNE TID ÅBNES
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

Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være
fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere
semesterer, med særlig interesse for faget, har lige-
ledes mulighed for at deltage. Studerende på den
kliniske del tilgodeses dog først.

Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tids-
rummet 16:00 – 18:00, på Rigshospitalet i audi-toriet
på neurokirurgisk afd. 2092.

STYRENDE ORGANER
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Studietilbud

 
Deltag i konkurrencen og vind præmier fra: 

 
 

Deltag i dette semesters konkurrence og vind et stetoskop samt reflekshammer fra medshop.dk – 
læs på forsiden af studmed.dk hvordan du gør. Der er 4 lodtrækninger i løbet af semesteret, så det er 
aldrig for sent at deltage. 
 
Studmed.dk er en portal og bogforum for medicinstuderende i hele landet og her finder du info om 
og anmeldelser af alle de bøger der bruges på studiet, således at du på et bedre grundlag kan træffe 
dit bogvalg. Du kan også selv skrive et par linjer om de bøger du har gode eller mindre gode 
erfaringer med – på den måde bliver erfarings-databasen større. Under hver bog finder du også et 
link til en sammenligning af prisen på pågældende bog hos 14 danske og udenlandske boghandlere, 
så du kan se hvor du kan købe den billigst – man finder hurtigt ud af at der specielt på de engelske 
bøger er mange penge at spare.... 
 

• Du kan sælge eller købe andre brugeres bøger. 
• Du kan deltage i den livlige debat om f.eks. ”kan man være bekendt at være læge?” 
• Du kan læse om artikler om emner fra ”studie og barsel” til ”hvordan tackler man bedst 

eksamen” 
• Du kan søge efter en læsemakker,  
• Du kan oprette en gratis @studmed.dk email-adresse.  
• Du finder en link-database med mere end 400 medicinsk-relevante links. 
• Du finder også en kalender, hvor din organisation kan tilføje arrangementer, så I nemt kan 

nå ud til alle medicinstuderende. 
• + meget meget mere... er der noget du savner på studmed.dk så kan jeg kontaktes ;-) 

 
Alt dette er GRATIS, så kom og vær med i debatten på studmed.dk – 800 medicinstuderende fra 
hele landet er det allerede. 
 
Venlig Hilsen 
Frederik Frost Nielsen 
fnielsen@studmed.dk 
 
 
 
 
 

NYE PRÆPARATFREMSTILLERE
SØGES

2 stillinger som præparatfremstillere ved Medicinsk
Anatomisk Institut er ledige til besættelse snarest.
Vi er et ungt team af 15-20 medicinstuderende der
står for produktionen og vedligeholdelse af makro-
skopiske præparater til tør og våd studiesal, samt
undervisnings- og eksamenssamlingen.

For at komme i betragtning skal du have bestået
organkursus I med mindst 10 og gå på 4. semester.
Vi forventer at du er interesseret i anatomi og dis-
sektion. Arbejdstiderne er meget fleksible og det
forventes at du kan arbejde selvstændigt. Du forbli-
ver ansat indtil du er færdig med medicinstudiet og
skal være indstillet på at tage ca. 200 timer pr. år for
at sikre kontinuitet i arbejdet.

Ansøgningsskema kan afhentes på Medicinsk Anato-
misk Institut og afleveres sammen med en motive-
ret ansøgning på en halv A4 side (benyt bagsiden af
ansøgningsskemaet). Det skal være os i hænde se-
nest den 3. marts 2004.

Ansøgere, der er kommet i betragtning vil blive ind-
kaldt til samtale. Vi glæder os til at høre fra dig!

THE TWINNING PROJEKT:
5 DAGES UDVEKSLING TIL HOLLAND

Er du frisk på en tur til Grönningen, Holland i 5 dage i april med besøg af byens universitet og barer? Du vil blive matchet
med en Hollandsk medicinstuderende og følge denne på uni eller i klinik. Der vil derefter være arrangeret en masse sociale

arrangementer for de besøgende. Din buddy kommer så til Kbh i maj, og følger dig på studiet i nogle dage.

Vi prøver at arrangere turen over en weekend, så du misser færrest mulige uni-dage.

Der vil blive søgt penge til turen – så der er gode chancer for en billig forårstur.

Er du frisk på en lille smuttur til Holland eller vil du høre nærmere om projektet så kontakt lokalformanden for IMCC på:
president-copenhagen@imcc.dk

Jeg håber vi ses.
Hilsen Anna Aabakke, rejselysten stud.med

STYRENDE ORGANER
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Annoncer

BØGER SÆLGES:

Fasi 1 bøger:
Medicisk sociologi 100,-
De indre organers anatomi (8. udgave) 200,-
Rationel klinik (4.udgave) 150,-
Medicinsk filosofi  150,-

Fase 2 bøger:
Basal og klinisk mirkobiologi* 250,-
Basic and clinical pharmacology, Katzung (8. ud-
gave) 300,-
Basisbog i medicin og kururgi, 2. udgave 450,-

Alle bøger er som nye (undtagen * som har få
overstregninger)
Ring til  Tina: 20660554 eller mail:
maskine@get2net.dk

BØGER SÆLGES:

Bøger i rigtig god stand (som nye):
Høiby Basal og klinisk mikrobiologi (nypris 620)
400,-
Mogensen Anæstesi (nypris 460) 300,-
Kane Physics (nypris 400) 150,-
Feneis Anatomisk Billedordbog (nypris 312) 150,-
Despopoulos Atlas of Physiology (nypris 375) 100,-
JanewayImmunobiology (nypris 545) 175,-

Bøger med overstregninger:Nielsen
Kemiske Data (nypris 135) 30,-

Alle bøger er enten i nyeste eller næstnyeste
udgave!

Ring Bo /28707375

RASKE FORSØGSDELTAGERE
SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge, hvordan signalstoffet
vasoaktivt intestinalt polypeptid (VIP) virker på
pulsårerne i hjernen og på hjernens blod-
gennemstrømning. Desuden ønskes en beskrivelse
af evt. hovedpine efter infusion af VIP.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. VIP, der er undersøgt
i talrige forsøg med mennesker, er et naturligt
forekommende karudvidende stof, der er påvist i
hjerneblodkar og nerverne omkring disse, og det
ønskes undersøgt, hvilken indflydelse dette stof
har på hjernens blodgennemstrømning og evt.
hovedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende:  Du skal møde 2 dag à ca. 5
timer samt til forundersøgelse (45 min.)

Ubehag: Du skal møde om morgenen kl. 8. Hjer-
nens blodgennemstrømning måles efter indån-
ding af luft tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon).
Den samlede radioaktive stråledosis i hele forsø-
get er 3½ gange den normale årlige baggrunds-
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
billede af mave-tarmkanalen. Der skal lægges en
plastikkanyl i en blodåre (vene) i hver arm til
infusion af VIP og udtagning af blodprøver. Bi-
virkning af medicinen kan være hovedpine, hjer-
tebanken, blodtryksfald, rødme i ansigtet og
varmefornemmelse. Der gives en ulempe-
godtgørelse på 150,00 kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsent-
lige sygdomme, og du må ikke have deltaget i
forsøg eller undersøgelser, som har medført
strålebelastning indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Ko-
mité, nr KA 03099

John Sitarz, læge, Neurologisk afd. N01, Amts-
sygehuset i Glostrup.

SÆLGES:
Medicinsk Kompendium.
- 15 udgave
- Er ubrugt og fuldstændigt som nyt!
- Sælges samlet: 1800 kr
Henvendelse: Niels 35810577 / 21677781

SÆLGES
Palm Pilot m505 , m.farvedisplay,
udvidelses-slot for SD-ram og
Hotsync-cradle. Rigtig pæn stand
m.alt originalt software og
hardware 1000,- Ring 26122840

 
 
 D e t  M e d i c i n s k e  S t u d e n t e r r å d

STILLINGSOPSLAG
NY SEKRETÆR TIL DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD
Studentersekretær til Det Medicinske Studenterråd 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. indrykkes 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 eksamensperioden.
Disse timer placeres efter dine ønsker og evt. nødvendigheden af din tilstedeværelse til møder, 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 tidsrummet 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 beskrivelse 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 aftale med ansøgerne snarest efter ansøgningsfristen.

… EVERY DAY COUNTS…
NÅR NYE LÆGEMIDLER
SKAL UDVIKLES…
’Drenge’, se her…

Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på fysisk og psykisk raske, unge
mennesker.
Er du en mand i alderen 18-40 år, og er du sund
og rask,
kan du blive forsøgsperson i PhaseOneTrials A/S.
Ring til vores projektsygeplejerske på
tlf. 3634 4883
og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af
at deltage.
Du kan også læse om os på nettet på
www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører
fase 1 afprøvninger af nye lægemidler i Danmark
for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Ho-
spital, som er medejer af virksomheden.

ANNONCER
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Basisgrupper
SAMS
Studerendes Almen Medicinske
Selskab holder stiftende
generalforsamling.  Følgende er
på programmet:

Vedtagelse af vedtægter
Valg af bestyrelse
Planlægning af kommende aktiviteter

Der vil endvidere være et kort foredrag om de
forskellige måder, man kan drive praksis på, og
om selve specialuddannelsens struktur.

Kom derfor til møde tirsdag d.2/3 kl.16.30
lok.33.4.94 (institut for almen medicin), hvis du
har interesse for dette speciale!

STUDENTERPRÆSTEN HAR
FØLGENDE AKTIVITETER I
DEN KOMMENDE TID:

1.Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”

Tid: Torsdage 15.30-17.30; Aftenstrik – dvs. strik
helt frem til kl. 20 – den 26. februar.
Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv
30, mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s

Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne og så
kommer der også noget konkret ud af det. Og
selvom man sagtens kan strikke alene, giver det
en ekstra dimension at strikke sammen med an-
dre.

På torsdag, 26. februar, holder vi ”aftenstrik” og
bliver ved helt til kl. 20, med et lille aftensmål-
tid indlagt kl. 17.30-18.30.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest man-
dagen i  forvejen på hjemmesiden
(www.sund.ku.dk/praest) eller på lotz@adm.ku.dk
eller 35 32 70 94.

Pris for maden kr. 35,-

Hvis du kun vil strikke, dukker du bare op. Du er
hjerteligt velkommen uanset om du er nybegyn-
der eller en erfaren strikker!

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

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler.

Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirsdage
10-12 og torsdage 12-14 og på HCØ (ved inspektør-
kontoret) onsdage 13-15 samt efter aftale. Des-
uden kan han kontaktes via mail: pnh@adm.ku.dk
eller telefon: 20 46 41 93.

Vores forårsprogram er udkommet. Find det ved
vores kontor.

Følg desuden med på hjemmesiden
www.sund.ku.dk/praest .  Her kan du også til-
melde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som
løbende holder dig orienteret om vores aktivite-
ter

INDRE ORGANER

Lugt: Sur, sur, sur

Konsistens: Let flydende, træg
Udseende: Køn, med hår

Vi valgte at lade to meget meget lækre mælk ”battle” i denne uge. Begge ko-produkter fandt vi i MOKs
køler, en køler, der lider lidt… Som det fremgår af billederne er vores 0,5% minimælk produceret den 26/
12 og sødmælken den. 4/2. På denne måde er det jo klart, at minimælken har et lille forspring i forhold til
sødmælken, når man tænker på, i hvilke kategorier, der skal dystes. Kategorierne er: lugt, konsistens og
udseende. Lad kampen starte!:

AND THE WINNER IS... 0,5% MINIMÆLK!
-Fra redaktionen skal lyde et stort tillykke til 0,5% MINIMÆLK

0,5 % MINIMÆLK EKSPRES SØDMÆLK

KULTUREDAKTINOEN PRÆSENTERER STOLT:

Lugt: 16 på en skala med
musk og lavendel

Konsistens: Klump
Udseende: Mørkegul, som guld
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BAMSEHOSPITALETS DEADLINES 2003:

Ambulancer Falck og Brandvæsen
Fælledparken, Vej og Park Marianne Leth Bernsen, driftsservice
Tilladelse af Rigspolitiet Via Marianne Leth Bernsen, driftservice
Plader under ambulancer Overgartner af Fælledparken
Telte Forsvaret, HOK
Medicinsk udstyr Medicotekniske afdeling

MAI
3M
Diverse afdelinger på Riget, Herlev og Hvidovre

Legetøj Lego
Kontakte Foredragsholdere til infoaften

Sygeplejersker til venteværelset
Radiografer til røntgenrum

T-shirts Bestille t-shirts til Bamsehospitalsarrangører
Min tre uger før infoaften: Booke store mødesal til infoaften

Video, fjernsyn, mikrofon, Overhead

Annoncere infoaften for Bamsehospitalet i MOK

Fredag d. 12. septeber Tjekke om store mødesal er blevet booket

Mandag d. 15. september
Bage kage
Kl 14 Købe ind til infoaften
Kl 15 Lave kaffe/the og ’dække op’
Kl 16 Infoaften
Efter infoaften Briefing

Tirsdag d. 16. september
Telte og pavillioner opstilles på plads 4, Fælledparken
Hente børneborde og børnestole på skole
Hente borde og stole i klubben (aftale med Shaggy)
Kasser i equip-rummet
15 – 20 l. vanddunk
Medicinsk udstyr til hospitalet ( blodtryksapp., stetoskoper, termometer,ortoskoper, plastre, bandager,
brækbakker, mm)
Håndklæder til at pakke apparaterne ind i, så de ikke får fugt om natten
Kopiere røntgenbilleder
Kopiere journaler
Arkitektlampe
Handle ind
Indrette hospitalet

Onsdag d. 17. september
Hente blyveste og skelet

Torsdag d. 18. september
Lige så snart Bamsehospitalet er færdigt skal alt pakkes ned og borde og stole skal afleveres, hvorefter
telte kan pilles ned af Forsvaret.

Mandag d. 22. september
Diplomer/certifikater skal laves, printes og sendes til børnehaverne
Evalueringsskemaer skal laves, printes og sendes til børnehaverne
Takkebrev skal skrives, printes og sendes til alle.
Lave budget
Artikel med billede i MOK

Den vigtige og alvorlige evaluering over projektet
Tirsdag d. 30. september
Den mindre vigtige, men nødvendige evalueringsmiddag

VIL DU LAVE
FILM?
Den nye basisgruppe PHILM
giver DIG muligheden for at
producere dine egne film. Har
du en drøm om at lave
dokumentarfilm, splatter,
actiondogme el. noget helt
andet? -Valget er dit i PHILM

Idé:
Der skal være digital videokamera + redigerings-
mulighed til rådighed for alle på Panum og  der-
ved give alle personer og basisgrupper mulighed
for at producere deres egne film.

Baggrund:
Da digitale kameraer og computere med
redigeringsmulighed efterhånden er ret langt nede
i pris, er det på tide at Panum får sit eget pro-
duktionsselskab. Udstyret med kamera og en
kraftig Mac-pc, er det muligt at producere film
af nær professionel kvalitet.

Brugere:
Alle på Panum, inkl. basisgrupper. F.eks. kunne
næste års revy optages, GIM, PUC, etc.  kunne
optage på deres seminarer. Mulighederne er utal-
lige...

Økonomisk:
Da midler til kamera+Mac skal søges hos
studenterklubben, FADL, Bogladen, m.fl., er det
vigtigt at vi først finder ud af hvem der er inte-
resserede.

Derfor: skriv til
panumphilm@yahoo.com og
fortæl os hvor vild du er med
idéen, så sørger vi for at
projektet kommer op at køre.

Ses vi? -det tror jeg nok suflør.
-Mav og Jesper B.

MÅNEDSMØDE ONSDAG 3
MARTS KL. 16.00 I FADL´S
MØDELOKALE

Dagsorden
1. Siden sidst
2. 10 minutter: Epiduralt hæmatom - tids-
forløb fra tilskadekomst til operation
                           (Anders Dæhli Skjolding)
3. Hjemmesiden
4. Nyt fra udvalgene
5. Eventuelt

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

WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

INDRE ORGANER

EQUIP KØBENHAVN BYDER VELKOMMEN
Til årets første månedsmøde!
Torsdag d. 26. februar Kl. 1600

IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i København og Århus, der står for indsamling af hospitalsudstyr
til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden
Grænser. Endvidere har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitals-
afdelinger, som primært donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har
EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i Guinea Bissau, Tanza-
nia, Uganda, Cuba og Sri Lanka.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort arbejde? Så mød op!!!
Der kræves ingen forudsætninger for at være med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil afsætte. Blot
du har en sund interesse i at hjælpe andre.

Lyder det interessant og har du lyst til at støtte et godt formål, byder EQUIP dig velkommen til
månedsmøde: Torsdag d. 26. februar Kl. 16.00 på IMCC kontoret.

Vel mødt,
EQUIP København
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 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde 2/2-04
Til stede: Christiane T. Bak, 3. sem; Maria Engholm
Pedersen, 2. sem; Sabrina Eliasson,
3. sem; Jacob Hejmdal Gren, 7. sem; Henrik Frederiksen,
10. sem; Rune
Tønnesen, 5. sem; Zarah Dayan, frisem; Peter Bonde, 8.
sem; Helene Hvidman,
frisem; Kirstine F. Fabritius, 7. sem og Karina Heuer Bach,
sekretær.

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Integrerede eksamener, blokkurser
5. Studienævnsmøde
6. Udpegning af 2 studerende til selv-
evalueringsgruppe
7. Orientering om valg til styrende organer
8. Fagrådsdag
9. Bogmarked
10. Stormøde i Odense d. 27/3
11. Meddelelse
12. Evt.

1. Formalia
Helene var dirigent
2. Nyt fra semestrene
2. sem: PBL bør laves om, så niveauet klargø-
res for de studerende (og underviserne) og
således at niveauet i undervisning og eksamen
er sammenhængende.
5.sem: presset eksamen med for mange
spørgsmål til den givne tid.
8. sem: planer kommer ud i god tid…
10. sem: har klaget over planlægningen af
undervisningen, der ikke er mulig for alle at
deltage i. Det tages op i studienævnet.
3. Nyt fra udvalg
Intet
4. Integrerede eksamener, blokkurser
Integrerede eksamener: Helene sidder i udvalg
om emnet. Forholdene omkring de integrerede
eksamener er blevet problematiseret af bl.a.
farmakologerne. Problemet består i 50%-
reglen eg. at 50 % rigtigt i eksamen = bestået.
Dette betyder, at man kan bestå eksamen
samlet, men have alle spørgsmål i f.eks. far-
makologi forkerte. Farmakologerne har fore-
slået at lave en studenterportefølje, der skal
følge den enkelte studerende, og hvis denne
ikke har bestået noget farmakologi enten på 4,
5, 6 eller 8 sem, skal der tages en eksamen i
farmakologi efter 10. sem. Det blev på mødet
problematiseret en sådan procedure er lovlig.
Der fremkom forslag om at der i stedet var
vekslende vægtning af spørgsmålene i
eksamenssættet, således at fagene (herunder
farmakologi) potentielt kan fylde mere eller
mindre end svarende til procentandelen af
undervisning på de respektive semester. Et

andet forslag var at der kommer obligatoriske
øvelser i stedet, gerne integreret i fysiologi-
øvelserne.
Blokkurser: Skal der være eksamen efter hvert
blok-kurser? Fordel at de studerende kan
koncentrerer sig om et område ad gangen, og
øget fleksibilitet. Ulempe med eksamener hele
tiden i løbet af et semester. Det kan være en
god ide ved fag, der ikke rigtig hører hjemme i
den integrerede eksamen i slutningen af seme-
stret.
5. Studienævnsmøde
Det fortsatte arbejde med udformningen af
målbeskrivelser skal behandles til
studienævnsmødet. Knut Aspegren er invite-
ret til at holde oplæg omkring udformningen
af målbeskrivelser.
6. Udpegning af 2 studerende til selv-
evalueringsgruppe
I forbindelse med et auditeringsprojekt på
universitetet skal der findes 2 studerende til
en selvevalueringsgruppe på det Sundheds-
videnskabelige fakultet. Rune blev valgt som
den ene, og de øvrige fag ved det Sundheds-
videnskabelig Fakultet må finde den anden.
7. Orientering om valg
Der skal her i foråret afholdes suppleringsvalg
til de styrende organer på universitetet: kon-
sistorium, fakultetsråd, institutbestyrelser og
studienævn. MSR holder opstillingsmøde d.
19.02 kl. 16:00
8. Fagrådsdag
Afholdes d. 7. februar fra 13-18 med efterføl-
gende middag i FSRs lokaler i Fiolstræde 10.
9. Bogmarked
Afholdes fredag d. 13. februar. Der bliver
hængt ”vagtseddel” op på MSR kontoret
snart.
10. Stormøde i Odense d. 27/3
Der er endnu ikke kommet tema, men interes-
serede kan allerede nu sætte kryds i kalende-
ren
11. Meddelelse
- arbejdet i gruppen om ændringer i studie-
ordningen fra 1.-5. sem er gået i gang
- Der er kommet svar fra ministeriet ang. det
indsendte brev om øget optag
på medicin. Hænger på opslagstavlen.
- IMBG: Sikkerhedsniveauet er ikke i orden
på laboratorierne, dette skal
ordnes.
12. Evt.
- Der mangler nogle til at tage enkelte af
MSRs træffetider
- Semesterudvalgsrepræsentanterne skal hu-
ske at kontakte HR, så de kan komme med til
et af deres møder.
- hvis en underviser udebliver fra undervis-
ning, er det vigtigt at give kursusleder samt
MSR besked om udeblivelsen. Skriv til

udeblevne@studmed.ku.dk , så sørger vi for
at studielederen bliver underrettet

Referat opstillingsmødet 19/2-04
Tilstede: Kenneth Geving Andersen 6.sem, Saqab Sethi
3.sem, Morten 1.sem, Peter Bonde 8.sem, Kirstine Fabritius
7.sem, Sabrina Eliason 3.sem, Mie Christensen 1.sem,
Christina Jensen-Dahm 6.sem, Michael Hejmadi 10.sem,
Helene Hvidman frisem, Rune Tønnesen 5.sem, gæst:
Jesper Luthman fsv. 2.sem.
Dagsorden:

1. Formalia
2. Information om de opstillede kandi-

dater til fakultetsrådet
3. Opstilling til studienævnet
4. Mødekalender
5. Meddelelser
6. Evt.

ad 1. Helene var dirigent og tog referat. Rune
var dirigent under punkt 3.
ad 2.  De tre kandidater til fakultetsrådet er:
Jesper Luthman, Michael Hejmadi og Kenneth
Andersen.
På næste fakultetsmøde skal fordelingen af
midler diskuteres. Holdningen er, at fordelin-
gen skal være gennemskuelig, så der gives et
fast beløb pr. undervisningstime.
ad 3. De opstillede kandidater til studie-
nævnet er: Helene Hvidman, Kirstine Fossar
Fabritius, Michael Hejmadi, Henrik Frederik-
sen, Christina Jensen-Dahm. Suppleanterne til
studienævnet er: Kenneth Andersen, Saqab
Sethi, Liv Lauritsen, Bo Biering- Sørensen,
Simon Serbian.
ad 4. Mødekalender for foråret: torsdag den 4.
marts, torsdag den 1. april, torsdag den 29.
april, torsdag den 27. maj.
ad 5. Meddelelser
- Der er indkaldt til møde i 4. semesterudvalg.
Eksamen skal diskuteres pga. den høje dumpe-
procent.
- Der er ophængt sedler på opslagstavlerne til
HR med email på semesterudvalgs-
repræsentanterne.

Venlig hilsen Helene Hvidman, Formand

HR HUSK at tage kontakt
til repræsentanten i jeres semesterudvalg.
Der er kommet opslag op på opslagstavlen
med emailadresse.

Træffetid
Torsdag den 26. februar: Helene Hvidman

Næste MSR-møde
TORSDAG den 4/3-04 KL 16
alle er velkomne!

MSR
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

ORIENTERING OM REGLER
VED SYGDOM NÅR DU ER
SKREVET OP TIL VAGT:

Hvis du er/bliver syg når du er skrevet op til vagt skal
du ringe ind til vagtafdelingen mindst 4 timer før vagt-
start.
Det betyder, at du har en 4-timers frist til at melde dig
syg, svarende til den 4-timers frist afdelingerne har til
at seponere vores vagttagere.
Når du ringer ind har du 2 valgmuligheder:

Du kan lade dig slette fra opskrivningen hvilket bety-
der, at du kan bede om at få tilsendt et sygedagpenge-
kort hvis du opfylder de eksisterende regler for mod-
tagelse af dagpenge:
-Du skal indenfor de sidste 8 uger før første sygedag
have arbejdet 74 timer gennem vagtbureauet eller
-Du skal indenfor de sidste 13 uger før første sygedag
have arbejdet mindst 120 timer gennem vagtbureauet
og andre arbejdsgivere eller
-Du skal have været beskæftiget via vagtbureauet
indenfor de sidste 4 uger før første sygedag og
-Du skal have afsluttet dit SPV-kursus mere end 13
uger før første sygedag
Opfylder du kriterierne er du berettiget til sygedag-
penge hvis du ringer mindst 4 timer før vagtstart og du
kan bede vagtafdelingen sende dig et dagpengekort.

Men, du kan også vælge at lade dig flytte på opskriv-
ningen. Det betyder at du kan flytte din opskrivning
frem indenfor den aktuelle opskrivningsperiode (dvs.
en måned minus en dag frem i tiden). Din flytning kan
ikke ændres til en anden vagttype og den kan kun lade
sig gøre, hvis der er plads på opskrivningen.

Både sletningen og flytningen skal du huske at med-
dele vagtafdelingen senest 4 timer før vagtstart!
Bliver du akut syg lige inden vagtstart så ring til os i
vagtafdelingen og tal med os!

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 ene-
stående 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 brand-
kursus?

Har du glemt at tage den elektroniske test på Tryg-
brandskole senest en måned efter det praktiske kur-
sus?

Har du glemt dit password eller login til Trygbrand-
skole?

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@fadl.dk

SÅ ER DE HER!

Forårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden.

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.

VT-HJEMMEHOLD 1516
SØGER NYE MEDLEMMER

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

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

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

Løn:   VT-holdløn.

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

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.

Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!!

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER  4 NYE
MEDLEMMER!
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, eller på nye
studieordning, 7. sem., består mikrobiologi og farma-
kologi indenfor 1 år, har 150 VT timer samt at du
selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og er indstillet på at
afholde 8 vagter  om måneden.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske, og vi ønsker 2 til oplæring i marts og 2
i april.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 26. februar 2004, kl. 12:00

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
kontakte holdleder Malene Hartwig,
tlf.: 35 831 775/20 217  685
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.

Vi er et velfungerende VT-hjemmehold på Østerbro,
der søger et nyt holdmedlem til pasning af en 2½ år
gammel dreng. Han er tracheostomeret pga. forsnæv-
ringer på sit luftrør og har ventrikelsonde, da der lige-
ledes er nogle gastrointestinale problemer. Ellers er
han en dejlig og helt ”normal” og velfungerende lille
unge. Vores opgave hele døgnet er at suge efter be-
hov (typisk 2-3 gange pr. vagt – afhængig af om han
er snottet eller ej) og når han sover skal vi desuden
holde øje med traceostomien så han ikke trækker den
ud. Om dagen tager forældrene sig selv at alle pleje-
opgaver, på nær den tid hvor han er i vuggestue – der
er det pædagogerne der trøster og leger. Vi er selvføl-
gelig med i vuggestuen, hvor vores opgave ligeledes
er at holde øje med tracheostomien og suge ved be-
hov. Desuden er det os der giver han mælk i sonden i
vuggestuen. Vi arbejder i 12-timers vagter og dækker
hele døgnet alle ugens dage.

Vi ønsker os du:
·er VT’er, gerne BVT’er.
·har mindst 150 VT-timer bag dig .
·er glad for små børn.
·kan tage 3-4 vagter pr. mdr.; både dag- og nattevag-
ter (7.15-19.30 og 19.15-7.30).
·vil blive på holdet i længere tid af hensyn til drengen,
da han knytter sig til os.
·kan deltage i holdmødet mandag d. 15. marts 2004 kl.
19:30.
Vi tilbyder:
·pasning af en dejlig, kærlig, sjov og utrolig nem lille
dreng.
·et tæt samarbejde med drengens forældre
·et NEMT arbejde, hvor drengens forældre tager sig af
alt omkring deres barn (%sugning) hele dagen og afte-
nen.
·eget fjernsyn med video på drengens værelse og
kaffe-, thekasse.

·et ”gammelt” og særdeles velfungerende hold og en-
gagerede holdkammerater.
·ualmindelig god løn for ”i bedste fald” at sidde i en god
stol og læse - og ”i værste fald” at gå tur eller lege.
·lønnede følgevagter efter behov. (typisk 2-3 vagter a‘
8 timer).

Vi regner med at dine følgevagter afholdes i marts
måned, og at du kan tage vagter fra og med april.
Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnum-
mer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere informa-
tion.

Ansøgningsfrist:  Mandag d. 8/03 kl. 15:00 på vagt-
bureauet.

Ja tak! Så er den her! De officielle
nomineringer til dette års Oscar-
uddelinger! Hvis du har lyst til at
vinde MOKs fine og meget meget lækre
Oscar-sæt (kendt fra tidligere år), så er
det nu du skal springe til!

Afkryds de små felter med de svar du
finder rigtige, udfyld med dit navn,
semester og telefonnummer i bunden
(ja, du må gerne skrive i "Total
Number Correct"-feltet hvis der ikke er
plads ovenover) og aflever siden i MOKs
postkasse senest lørdag kl. 12:00. Vi
tjekker altså, at du ikke kommer
luskende tidligt mandag morgen for
det vil være snyd!! Du kan også maile
svarene til os, men så er det næsten
nemmere at rive siden ud, ikke?

Kulturedaktinoen/Mav & Christen

I NÆSTE UGE...
-Frysepizzaer
-Smarte kildevandsflasker
-Tilbudsavis: Netto vs Fakta

UGENS HJEMMESIDE:
WWW.TONYS.COM
-her er virkelig en side med spræl i. Fuld power
på subwooferen og klik så ellers bare løs...

SÅ KØRER BUSSEN!
Tropperne er samlet  og de nye unge på MOK har sparket ild under kulturredaktionen, som fremover vil gå under
navnet Kulturedaktinoen.
Der vil med mellemrum være faste indslag, afløst af mindre faste.
Som nævnt i forrige nummer, vil vi graduere alt fra bøger, musik, film, kildevand og frysepizzaer over ethjulede
cykler og andet. Tjek også side 8 for Ugens Battle!

Kulturedaktinoen


