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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: Medicinerrevyen V/Gondo

Onsdag:
MOK nr 18, årgang 36 udkommer
19.00 IMCC Månedsmøde

Torsdag:
15.30-17.30 Studenterpræstens Strikkecafé
16.00 MSR-Møde
16.00 Info om Bamsehospitalet

Fredag:
11-23.30 Laaaaaaaaang Fredag i klubben

Lørdag:
Ondt i håret

Søndag:
Gøre et spædt forsøg på at læse

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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)

PANUM POSTEN
Nr. 4 - 23. februar 2004

TO FORSKERGRUPPER FRA
SUND FÅR 50 MILLIONER KR.
FRA FINANSLOVEN
Professorerne Steffen Loft og Ulrik Gether fra Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet står bag to forsk-
ningsgrupper, der netop har modtaget to statslige
bevillinger på i alt 50 millioner kr. Projektmidlerne
skal anvendes i perioden 2004-09 og kommer fra pro-
grammet Større Tværgående Forskergrupper med
undertitlerne ”Genomforskning” og ”Sundhedsfremme
og miljø”.

Professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed-
svidenskab, IFSV, står som leder af projektet
”AIRPOLIFE” (Air Pollution in a Lifetime Health
Perspective), som får 25 millioner kr. til det 5-års
projekt. Forskningsprojektet om luftforureningens
påvirkning af helbredet gennemføres af IFSV i sam-
arbejde med forskere fra Farmakologisk Institut samt
fra 3 kliniske institutter: Afdelingen for Molekylær
Genetik ved Klinisk Biokemi på Rigshospitalet, Pet-
Centret på Rigshospitalet og Pædiatrisk afdeling på
KAS Gentofte. Desuden medvirker Kræftens Bekæm-
pelse, Arbejdsmiljøinstituttet, Danmarks Miljø-
undersøgelser, Aarhus Universitet samt Danmarks
Veterinær- og Fødevareforskning.

Steffen Lofts forskningsprojekt vil føre til oprettelse
af 12 nye forskerstillinger og vil involvere ca. 25
forskere i eksisterende stillinger.

Professor Ulrik Gether fra Farmakologisk Institut
bliver leder af projektet ”Pharmacogenomics: From

Styrende Organer

SÅ ER DER VALG… IGEN

Nu har du kære medstuderende muligheden for at stille op til FADL’s
repræsentantskab. Der er sørme brug for dig. Især hvis du går på
studieordning af 2000. FADL's repræsentantskabs 21 pladser er kun be-
sat af 16 studerende. Hvad værre er at de alle går på gammel studie-
ordning. Dette afspejler ikke sammensætningen af studerende, hvor
studerende på den nye studieordning nu udgør halvdelen af de læge-
studerende ved KU (og FADL's medlemmer). Hvis FADL skal fortsætte
med at eksistere er det nødvendigt at Repræsentantskabet repræsente-
rer sammensætningen af medlemmer.

Det er en meget trist udvikling i dette halvtredsindstyvende år i FADL.
Det ville være en positiv udvikling hvis vi kunne mønstre et fuldt Re-
præsentantskab inden den 28. april – FADL’s fødselsdag.
Så går du på ny studieordning, så stil op til Repræsentantskabet.
Gør noget ved det.
Gør det – NU !

MOK-red/Gordon

Redaktionelt
MOK & STUDIET
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Functional Genomics to Rationalize Therapy”, som
ligeledes får 25 millioner kr. til et 5-årigt projekt.
Forskningsprojektet skal undersøge og beskrive sam-
menhængen mellem humane gener og lægemidlers
effekt, med særlig fokus på områderne depression og
fedme.

Forskningsprojektet gennemføres af Farmakologisk
Institut i samarbejde med forskere fra Medicinsk
Anatomisk Institut, Medicinsk Fysiologisk Institut,
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, Institut
for Folkesundhedsvidenskab samt forskere fra Rigs-
hospitalet, Sankt Hans Hospital og fra institutter
ved Københavns Universitet og Syddansk Universi-
tetscenter. Industrien indgår i samarbejdet med for-
skere fra Neurosearch og Lundbeck.

Ulrik Gethers forskningsprojekt vil føre til opret-
telse af 10-12 nye forskerstillinger og vil involvere
ca. 30 forskere i eksisterende stillinger.

Yderligere oplysninger: Institut for Folkesundhed-
svidenskab, Steffen Loft,  lok. 276 49,
s.loft@pubhealth.ku.dk eller Farmakologisk Institut,
Ulrik Gether, lok. 275 48, gether@neuropharm.ku.dk
eller Forskningsstyrelsen, www.forsk.dk/forskpro/
stf.htm

ROYAL FRIDAG TIL ALLE
FAKULTETETS ANSATTE DEN 14.
MAJ EFTER KL. 12.00
På baggrund af Finansminister Thor Pedersens be-
slutning om at give en halv fridag til alle statsan-

satte i forbindelse med det royale bryllup fredag den
14. maj oplyser Dekan Ralf Hemmingsen:
Alle ansatte ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet kan holde fri den 14. maj fra kl. 12.00, med
mindre der fra nærmeste leder gives en uopsættelig
grund til at forblive på fakultetet.

SUNDHED I FOKUS HOS STA-
TENS HUMANISTISKE
FORSKNINGSRÅD
Sundhed er hovedtema i det seneste nummer af ma-
gasinet Humaniora, der udgives af Statens Humani-
stiske Forskningsråd.

Magasinet, der kan nedhentes fra internettet, har i
det aktuelle nummer artikler om sundhedsforskning
og antropologisk syn på sundhed, om medicinsk tek-
nologi og usikker viden, om tvang eller frivillighed -
aids-lovgivning i Sverige og Danmark, om det mo-
derne hjælpearbejde – behovene hos alvorligt syge
mennesker og om hvordan læger lærer at blive læ-
ger.

Magasinet Humaniora kan hentes på linket:
www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shf-humaniora/
hum0104/hum1_04_ny.pdf

SOLGARDINERNE DRILLER PÅ
PANUM
Driftsafdelingen på Panum har fået en del klager
over solgardiner, der ikke virker. Årsagen til proble-
merne er, at gardinerne på grund af alder er så møre,
at kraftig vind vil ødelægge gardinerne og deres op-

hæng. Som konsekvens har driftsafdelingen justeret
gardinerne, så vind over 6 m/sek, vil tvinge sol-
gardinerne i øverste stilling. De ældste solgardiner
stammer fra 1974. Driftsafdelingen på Fakultetet
har ultimo 2003 søgt S-FoU om 1,4 millioner kr. til
udskiftning af de mest nedslidte, udvendige sol-
gardiner på Panum.

Yderligere oplysninger: Maskinmester Tommy Niel-
sen, lok. 270 27, tni@adm.ku.dk

BRANDMYNDIGHEDERNE KRÆ-
VER MINIMUM 1,20 METERS
PASSAGE PÅ FLUGTVEJE
I forbindelse med den seneste tids uanmeldte tilsyn
fra brandmyndighederne oplyser fakultetets drifts-
chef Henning Bach, at fakultetet må forvente myn-
dighedernes skærpede opmærksomhed om flugtveje.

Om alle flugtveje gælder, at der altid skal være
minimum 1,20 meter i fri passage. Det betyder, at
flugtveje, hvor der er placeret skabe, reoler, kopi-
maskiner m.m. skal have en passage, der er tilpasset
forholdene, dog mindst 1,20 meter mellem de åbne
skabsdøre og inventaret på den modsatte side af
gangen.

Yderligere information: Driftschef Henning Bach, lok.
270 24, heb@adm.ku.dk

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D. 29.
JANUAR 2004 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, institutleder
Folmer Elling, overlæge Kjeld Lyngborg, overlæge
Henrik Permin, overlæge Henrik Arendrup, stud. med.
Niels Fuglede (9.sem), sekretær Lili Hansen, sekre-
tær Rita Dalhammer, studentersekretær Katrine
Fisker.

Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, overlæge Dorte
Teilum, overlæge John Vissing, overlæge Helle
Aggernæs,  overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Mi-
chael Pedersen, cand. med. Morten Vester-Ander-
sen, stud. med. Anne-Marie Glargaard (12.sem), stud.
med. Mette Lenstrup (8.sem), stud.med. Lisbeth
Ellegaard (7. sem), stud. med. Hellen Edwards (6.
sem).

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Christian Torp-Petersen har indsamlet cases til un-
dervisningen på 8. semester ny studieordning, som
skal fungere som grundmateriale.
D. 21. januar afholdte Klinikudvalget Rigshospitalet
slutevalueringsmøde for 7. semester, hvor undervi-
sere og studerende fra de øvrige klinikudvalg også
var inviteret. Der var fremmødt 50 personer, hvoraf
én var studerende resten var overvejende læger. Det
var et konstruktiv møde med fokus på at opnå et
godt klinisk ophold.
Niels Høiby har svaret på brevet vedrørende pensum
i mikrobiologi. Han understreger, at pensum er sæn-
ket væsentligt i forhold til gammel studieordning, og
at han har afholdt et oplysningsmøde for de stude-
rende.

4. Meddelelser fra studienævn mm
På 6. semester skal fagene lave standpunktsprøver,
men det er ikke obligatorisk for de studerende at
tage dem.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Alt semestermateriale er nu udsendt.
På 6. semester er der 25 studerende på hvert af de 3
hold.

STUDIET
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9. semester er overbooket med én studerende på
hvert hold.
10. semesters studerende er kritiske overfor, at ikke
alle kan deltage i case-undervisningen i medicin og
kirurgi på grund af sammenfald af undervisning. Ef-
terfølgende har Studielederen pålagt os at dublere
undervisningen. En studerende, som har oto-rhino-
laryngologi på Gentofte, er utilfreds med, at han
ikke kan følge forelæsningen i dette fag i amtet, idet
det er sammenfaldende med forelæsningerne på Rigs-
hospitalet.
På 12. semester er der 14-15 studerende på hvert
hold.
Der er plads på 13. semester, idet 2 hold på Næstved
og Holbæk ikke er blevet oprettede.
Sekretariatet har lavet mailgrupper på de stude-
rende, således holdændringer kan mailes. Hold-
repræsentanten har ansvaret for at informere de
holdkammerater, som ikke har opgivet mailadresse,
desværre er der mange fejl i de opgivne adresser..

Sekretariatet har modtaget mange ændringer i un-
dervisningen efter deadline, som skal programmeres
i SIS. Dette er et kæmpe ekstraarbejde.
Nye ansættelsesbreve til tutorer indeholdende mål-
beskrivelse er ved at blive udsendt.
Der afholdes planlægningsmøde d. 17. februar.

6. Meddelelser fra semestrene
Intet til dette punkt.

7. Mødedatoer F2004
Følgende datoer aftales:
26. februar 2004
18. marts 2004
22. april 2004
27. maj 2004
17. juni 2004
26. august 2004

8. Evt.
Farvel og tak til Henrik Permin for hans mangeårige
indsats i klinikudvalget – Permin er draget til Bispe-
bjerg.

KAGE: Morten Vester-Andersen tager kage med på
mødet den 26. februar 2004.

Referent: Studentersekretær Katrine
Fisker

Studievejledningen
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

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
Tirsdag 09/03 1600 – 1630            1400 – 1600 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

Uge 12
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 15/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 16/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 17/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 17/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 18/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 18/03       aflyst                  aflyst Ture Karbo Medicin
Fredag 19/03 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...

JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE
INDLÆG ER SET
FØR, MEN !!!
Som nogle måske har bemærket,
starter der hvert semester nye
studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle”
studerende i klemme på grund af, at de
ikke er orienterede om gældende regler
på studiet.

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis 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
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort 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.

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

STUDIET
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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

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

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

mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

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

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

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

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

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

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

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. Man skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.

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

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

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

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

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

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

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

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

STUDIET
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Studietilbud
LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
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.

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 seme-
stre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
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 (se under LKF-kurser), på Rigs-
hospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.

1.-5. semester info
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.

ERSTATNINGS-
UNDERVISNING AR-
BEJDSMEDICIN
Pga. akut sygdom måtte jeg
desværre aflyse min forelæsning
den 03.02.2004.

Semesterformanden bedes henvende
sig til mig (tlf. 3532 7989) for at aftale
en erstatningstime.

Venlig hilsen
Eva Sstøttrup Hansen

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
"TURNUSINFORMATIONSMØDE
FADL afholder informationsmøde
onsdag d. 17.3.2004 kl. 16.15-18.15 i
Haderup aud.

Der vil være deltagere fra Sundhedsstyrelsen, regio-
nerne og FAYL. På mødet vil der blive givet praktisk
information om turnus, repræsentanter fra de for-
skellige amter vil fortælle om deres tilbud og mulig-
heder.

Venlig hilsen
FADL's Sundheds- og

uddannelsespolitiske udvalg"

STUDIET

Til Drengene: Charlize Theron

Til pigerne: Johnny Depp
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Annoncer

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 arte-
rier, 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
Komité, nr KA 03099

John Sitarz, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.

Henvendelse på: Tlf. 43233066 / e-mail.
jsit@glostruphosp.kbhamt.dk

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

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

DELE-LEJLIGHED FREDE-
RIKSBERG
Jeg udlejer fra omkring 10. marts et værelse (17
m2) i en 80 m2 stor
lejlighed beliggende i Hostrups Have,
Frederiksberg (mellem Falkonér Allé og Landbo-
højskolen). Den er
total-istandsat med nyt køkken og bad.
Der er vaskemaskine, tørretumbler og
opvaskemasine. Desuden adgang til
loftsrum, cykelkælder og fælles
grønt areal. Min lejer må ikke være ryger, da jeg
er allergiker. Ellers
ingen særlige krav.
Jeg er 28 år og specialestuderende på huma-
niora.
Huslejen er 2500 kr. pr. md. + à conto varme.

Jeg kan kontaktes pr. mail:
idaiparis@hotmail.com

Ida Louise Holm Nielsen

START I TURNUS NU TIL
SOMMER
Turnus bytte ønskes:
Haves turnus i Vestsjællands-amt :
start 1/8 2004 i Slagelse (medicin + kirurgi)
Ønskes (af personlige grunde)turnus tættere på
københavn
helst HS eller Københavns amt
starttidspunkt underordnet.
Fang mig på:mobil:

28964638
eller e-mail på

turnus 1_82004@hotmail.com

STUDENTERJOB –
EDB STUDIESALS-
VAGTER
Vi søger snarest 3-5 edb-kyndige
studerende til at indgå i vores
gruppe af EDB Studiesalsvagter på
10 personer. Vi har 250 maskiner på
netværket fordelt på seks
lokaliteter på Panum og i Teilum.
På vores netværk har vi cirka 6000
registrerede brugere – både
studerende og ansatte. Vi har 30
printere og 4 kopimaskiner.
Stillingsbeskrivelse
Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne, som
primært er studerende ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, med bl.a. Microsoft
Office-produkterne, brug af e-mail og Internet.
Desuden modtager vagterne betaling for print
og fotokopier og står for vedligeholdelse, samt
nyinstalleringer af bruger PC’er. Bruger-PC'erne
er opsat med Windows 2000. Vagterne, som er 5
timer pr. vagt, afholdes primært i semester-
månederne på alle hverdage mellem kl. 10 og 17.
Kvalifikationer
Vi ønsker at du
o er serviceminded og have tålmodighed

til nybegyndere
o har et afvæbnende smil - en sund sans f

or humor kommer du også langt med
o har godt kendskab til Microsoft Office
o har almen PC erfaring
o kan passe en til to vagter om ugen hele

semestret (også i eksamenstiden)

Da vi naturligvis har nogle opgaver af teknisk
karakter søger vi gerne personer, der også vil
have lyst til at prøve kræfter med disse. Afhæn-
gig af kvalifikationer, er der mulighed for ek-
sempelvis udviklingsopgaver og der er desuden
gode muligheder for at arbejde på tider der pas-
ser dig.
Aflønning sker efter overenskomst med Forenin-
gen af Danske Lægestuderende og
Studenterundervisernes Landsforbund.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets-
sekretariat ønsker en arbejdsplads som af-
spejler sammensætningen af vores brugere
og vi opfordrer også derfor alle interesse-
rede uanset alder, køn, religion eller etnisk
tilhørsforhold til at søge.
Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse,
tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger se-
nest den 15. marts 2004. Du er velkommen til at
kigge forbi i vores åbningstid, hvis du vil vide
mere; vi bor på Panum Instituttet i bygning 9,
etage 2.
Ansøgningen sendes helst på e-mail til:
jnis@adm.ku.dk eller til
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets-
sekretariat
Att.: Johnny Niska
Blegdamsvej 3, 2200 København N

LÆSEMAKKER SØGES
til eksamenslæsning i farmakologi, gammel
studieordning.
Jeg følger 9. Semester i øjeblikket.
Ring til

Signe på 28564080 eller skriv til
signe_bf@hotmail.com

KIRURGISK KOMPENDIUM (2.
UDG.)
sælges for 900 kr.
Pæne og velholdte

Kontakt Sune
sunedamgaard@sol.dk

Tlf.: 26 83 03 32

HVOR SKAL DU HEN TIL
SOMMER?
- Vil du rejse rundt i Rusland, lære tysk i
Heidelberg eller på fotokursus i Tyrkiet?
- Tag med AEGEE på sommeruniversitet i to
uger for kun 120 euro.
- Der er over 90 forskellige sommeruniversiteter
over hele Europa.
- Sommeruniversiteterne arrangeres af stude-
rende for studerende.
- Hvis du vil afsted så kom til vores infodag i
Studenterhuset, Købmagergade 52.
- Det foregår onsdag d. 24 marts mellem kl. 14
og 18 (åbent hus).
- For mere information besøg vores hjemmeside
på www.aegee.ku.dk

AEGEE-København er en lokal afdeling af
AEGEE (Association des États Généraux des
Étudiants de l'Europe). AEGEE er en upolitisk
europæisk studenterforening, der har til formål
at fremme samarbejde, kommunikation og inte-
gration mellem unge europæere. AEGEE er åben
for alle studerende på videregående uddannelser
og har lokale afdelinger i 220 europæiske byer,
med i alt 17.000 medlemmer. Årligt medlem-
skab koster 150 kr. (+ evt. 30 kr. i sommer-
universitets- ansøgningsgebyr).

INDRE ORGANER
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FADL
INDSUPPLERINGSVALG
TIL REPRÆSENTANT-
SKABET
SIDSTE FRIST FOR
OPSTILLING TIL
REPRÆSENTANTSKABET
ER ONSDAG DEN 10.
MARTS 2004.
Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5
stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op skal I
have 15 stillere. En liste kan bestå af 1 til 22 perso-
ner.

Et fuldt repræsentantskabet består af 21 medlem-
mer men der er kun 16 og 3 bliver læger til sommer
så der er brug for 8. Stiller færre end 8 op er der
fredsvalg. Er der flere end 8 vil der blive et egentligt
valg, hvor valget foregår som forholdstalsvalg mel-
lem listerne. Før valget kan der indgås listeforbund
og valgforbund mellem lister. Herom senere.

Hvis du/ i går og overvejer opstilling, så kom til op
på sekretariatet og hør mere eller  spring ud i det nu
og udfyld opstillingslisten og stillerlisten i dette num-
mer af MOK.

Hvem sidder p.t. i FADL, KKFs repræsentantskab?
For øjeblikket består repræsentantskabet kun af føl-
gende 16 personer (den med * bliver læger):

Andreas H. Lundh *
Bo Biering-Sørensen
Camilla Boesen
Christianne Eickhoff
Gordon Jehu
Jeppe Kildsig
Kamilla Nielsen
Karen Boje
Liv Bjerre Juul Nielsen
Mads Holten
Morten Bo
Ole Henrik Bjørkholt Johnsen
Peter Svenningsen *
Simon Serbian
Stine Sloth *
Sveinar Menne

Stil op og gør din indflydelse
gældende.

Med venlig hilsen
FADL’s sekretariat

DIVERSE INFORMA-
TION FRA FADL’S
SEKRETARIAT

Kontingentbetaling
Kontingentopkrævningerne er nu udsendt via
Betalings-Service. Kontingentet andrager 800,00 kr.
for perioden l. februar – 31. juli 04. Betalingsfristen
er fastsat til den 1. marts år 2004.  Husk at give
besked til sekretariatet, hvis du ikke har mulighed
for at overholde betalingsfristen.  Ved betaling via
BetalingsService vil kontingentbetalingen være fra-
trukket din konto, ligeledes den 1. marts år 2003.

Indberetning af faglige
kontingenter
FADL har ved årsskiftet indberettet oplysninger ved-
rørende kontingentindbetalingerne for år 2003. Du
er meget velkommen til at kontakte sekretariatet,
hvis du ønsker oplysninger omkring skatte-
indberetningen for dig. Størsteparten af FADL’s
medlemmer har betalt l.590, kr. for år 2003.

Medicinfortegnelsen 2003/04:
Medicinfortegnelsen kan stadig afhentes på FADL’s
sekretariat på Panum – byg. 1.2.20.

Adresseændring m.v.
Husk at give besked til sekretariatet ved flytning, da
sekretariatet ikke modtager
adresseændringer m.v. automatisk.

Kursus i medicin for kommende
lægevikarer
Københavns Kredsforening arrangerer nu igen kur-
sus i medicin. Kurset består af  to undervisningsdage
af fem lektioner hver og er rettet mod studerende,
der ikke har haft vikariat før. Undervisningen er dels
casebaseret, hvor der vil blive inddraget røntgenbil-
leder, EKG og blodprøvesvar. Kurset afholdes den 9.
– 10. marts 2004, fra kl. 16. – 21. Sted:  Idræts-
medicinsk klinik på Bispebjerg hospital. Tilmelding
kan desværre kun ske ved personlig eller telefonisk
henvendelse til sekretariatet – 3532 7490.
Klik dig ind på vores hjemmeside: www.fadl.dk. Her
finder du kursus-beskrivelsen m.v.
Hilsen fra sekretariatet/Linda

Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda

COMPEX MICROTEAM
Compex er verdens førende producent af muskel-
stimulatorer til medicinsk rehabilitering, elite-
og motionsatleter.
Vi søger 2-3 medicinstuderende til seriøst salgs-
arbejde med Compex – Elektrisk Muskel-
stimulation [EMS].

Vi tilbyder...
·Du vælger langt hen ad vejen selv dit time-
forbrug
·Uddannelse i EMS og nyeste forskning på områ-
det
·Selvstændigt og interessant arbejde
·Et interssant og sportsminded arbejdsmiljø
·Arbejde med et bredt team af engagerede folk
·Timeløn efter aftale

BØGER SÆLGES
(er uden understregninger og
kaffepletter)
Almen medicin, Ivar Østergaard, 1. udgave 2003;
250,-
Praktisk pædiatri, Peter Schiøtz, 1. udgave 2002;
350,-
Medical embryology, 7. udgave, Langman's; 100,-
Medicinsk embryologi, Martin E. Matthiessen;
50,-
Børne og ungdoms psykiatri, FADL, 1999; 100,-
Funktional histology, Wheater's, 3. udgave; 100,-

Henvendelse til
Sara mobil nr. 28682219

Vi forventer...
·Du er smilende og imødekommende
·Du har en generel forståelse for muskelfysiologi
·Du kan deltage i uddannelses seminar 27.-28.
marts
·Du kan lægge et varierende timeantal mellem
4-15 timer pr. md.
·Du kan arbejde selvstændigt og sammen med
andre ved sports-events o.lign.
·Du laver en samvittighedsfuld timeføring

Ring og aftal en samtale – vi ansætter pr. 15.
marts.

Anders Hejmdal Poulsen
2679 4844

anders@highfive.dk

INDSUPPLERINGSVALG
TIL FADL KØBENHAVNS
KREDSFORENINGS RE-
PRÆSENTANTSKAB
Nu har du muligheden for at stille
op til FADL,  Københavns
Kredsforenings repræsentantskab
og få indflydelse på din
fagforenings profil og
arbejdsopgaver.

Vi holder indsuppleringsvalg fordi repræsentantska-
bet ikke er fuldtalligt og fordi flere bliver færdige på
studiet.

Valget afholdes fra onsdag den 3. marts til og med
onsdag den 10. marts 2004.

Hvad laver repræsentantskabet ?
Repræsentantskabet er kredsforeningens øverste
myndighed, og det er her politikken fastlægges og
bestyrelsen vælges. Dvs. at du som medlem af re-
præsentantskabet er med til at bestemme fx hvad
dine kontingentkroner skal bruges til.

Desuden kan arbejdet være forbedring af arbejds- og
lønvilkår på SPV/VT, DIA/CARD samt  lægevikar-
området, hvor forberedelserne til næste års overens-
komstforhandlinger er under opstart. Derudover ar-
bejdes med løn til tolke, undervisningsassistent-
området, ansættelse hos praktiserende læger m.m.
eller du kan være med til at forbedre og udbygge
FADLs medlemstilbud såsom forsikring, bankaftaler
m.m.

Du har også indflydelse på alt lige fra prisen og
kvaliteten af lærebøgerne på studiet, da FADLs re-
præsentantskab vælger personer til bestyrelserne for
Bogladen og FADLs Forlag.

År 2004 er tænkt som medlemmernes år – hvor med-
lemmerne skal opleve at de har en fagforening der
også vil ”med ud og klovne”, tænke og leve og ikke gå
så meget op i forretning og strukturer.
Så har du en god idé til noget, der kan være til gavn
for medicinstuderende, kan vi bruge dig og du kan
måske få realiseret din drømme gennem FADLs re-
præsentantskab. Det kan være alt lige fra nye og
spændende medlemsarrangementer, kurser af både
faglig og personlig karakter samt hvilke basisgrupper
på Panum FADL skal støtte økonomisk.

Gennem arbejdet i FADL erhverver du
også en række organisatoriske, sociale
og ledelsesmæssige kompetencer. Som
en naturlig del af det at være aktiv får
du kurser, som FADL afholder. Alt
sammen færdigheder og oplevelser som
du kan bruge i dit fremtidige virke.

INDRE ORGANER
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12 VAGTBUREAUET

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.

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 psykia-
triske 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, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.
Næste holdmøde den 18/3 kl. 17.00.
Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

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 marts 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 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

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 syge-
dag have arbejdet mindst 120 timer gennem vagt-
bureauet 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!

KÆRE VAGTTAGER!
Undskyld…
Vi ved godt, at vi har besværet mange af jer med
uønskede 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
præcis 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

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genopliv-
ning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører til
ansættelse som kardiologiske assistenter.
Vi er p.t. otte medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B  på RH, som
kardiologiske assistenter.

OBS - OBS - OBS

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

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde 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.
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
- I stand til at tage minimum 10 vagter pr. 4 ugers
vagtplan, også i eksamensmånederne.
- Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit (mindst) frem til medio 2005.
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
- 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 betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
- Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
- “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
- 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
- Høj løn fra selvstændig pulje.

Holdet afholder informationsmøde med rundvisning
for alle interesserede torsdag 11.03.2004 kl. 16.30 på
afd. 2.14.1 på RH (forventet varrighed ca. 1 time)

Ansøgningsfrist: torsdag den 18. marts 2004 kl. 15.00
på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
19.03.2004 fra kl. 16.00  på afd. 2.14.1 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan Matras
på tlf. 28-89-43-05 eller jogvanmatras@hotmail.com .



13

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

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

 
 
 Det Medicinske Studenterråd

Venlig hilsen Helene Hvidman, Formand

Referat af fagrådsdag 7/2-04
Til stede: Michael, Christina, Henrik, Rune, Kir-
stine, Jacob, Zarah, Eva, Sabrina, Maria, Peter,
Helene, Simon, Bjarke og Karina

Dagsorden:
1. Øget optag på medicinstudiet
2. Samarbejde med IFMSA/IMCC
3. a) integration
    b) blokkurser og sikring af mindre fag
4. Handlingsplan
5. PR (rusture, introuge, HR)
6. Faglig dag/fakultetsdag
7. Uddannelsespolitik på landsplan
8. Kontoret
9. Procedure ved opstillingsmødet d.19/2-04
10. Meddelelser
11. evt.

1. Øget optag på medicinstudiet
Der er kommet svar på brevet fra ministeriet.
Studielederne fra Odense, Aarhus og Køben-
havn har mødtes for at lave fælles brev om
problematikkerne. Aarhus har udformet brev
om deres forhold og Studieleder har lavet
udkast til brev fra KU. Emnet blev diskuteret
på SUPU mødet i januar. Der blev nedsat en
gruppe til at kigge på brev om KU forhold:
Kirstine og Helene, med Henrik på sidelinien.
2. Samarbejde med IFMSA/IMCC
Der er to slags møder: bestyrelsesmøder med
begrænset antal deltagere og politiske møder
med mere fri deltagelse. Det kræver dog at der
bliver skaffet penge til at deltage, evt. ved at
søge Dekanen og SUPU. Christina er koordi-
nator
3. a) integration
Der har været diskussion i gruppen om inte-
grerede eksamener om 50 % regler og om hvad
helhedsvurdering egentlig betyder. MSR øn-
sker at der bliver lagt mere vægt på helheds-
vurderingen og ønsker reelt integrerede eksa-
mensspørgsmål. Det bør nøje overvejes hvor
mange fag der bør indgå i en integreret eksa-
men samt hvilke fag der placeres i samme
eksamen.
b) blokkurser og sikring af mindre fag
Skal der være evaluering efter hvert organ-
kursus? Kan der være en fordel ved at evalu-
ere visse fagområder selvstændigt. Alternative
eksamensformer skal overvejes; ikke alle be-
høver at være 6 t. skriftlig. Helene, Kirstine
og Christina arbejder videre med det.
4. Handlingsplan
- notat om undervisningskvalitet og evaluerin-
ger skal laves i samarbejde med PUCS. Der
mangler målbeskrivelser, også for den enkelte
undervisningsgang. Studienævnet kontaktes
om bedre information på SIS om
undervisningsformen, bogvalg og andre rele-

vante ting for de enkelte undervisningsgange.
Michael (og Mogens) tager sig af det.
- undersøgelse af omfanget af udeblevne un-
dervisere samt omfanget af betalt
ekstraundervising. Kontakt HR, der skal
spørge på holdene. Sem. udvalgs repræsen-
tanter kontakter HR
- vilkår for udenlandske studerende, især
norske og svenske: kommer op på næste
MSR møde
- omlægning af 1.-5. sem. er i gang
- revision af TAS
- integrerede eksamener: se pkt. 3a
- computer til eksamen: forsøg på folkesund-
hed til sommer. På sigt også muligt på medi-
cin. Henrik fortsætter i gruppe under
koordinationsudvalget
- nye eksamensformer: se pkt. 3b
- fjernundervisning/forelæsninger på nettet
m.m.: for inspiration se www.ku.dk/wbl
- klinikudvalg: bedre kontakt: forslag om
fællesmøde mellem studienævnet og de 3
klinikudvalg, eftersom kommunikationsvejene
er hullede. Tages videre til studienævnet.
- hjemmesiden: opdatering skal laves

Efter en kort brainstorm blev elementerne
kategoriseret som følger:
Need now: klinikudvalg, revision af 1. – 5.
sem, integreret eksamen, flytning af TAS
Need later: undervisningformer, evaluering
Want now: målbeskrivelser, frit bogvalg, un-
dersøgelse af manglende undervisning, under-
søgelse af betalt ekstraundervisning, opdate-
ring af hjemmesiden
Want later: fjernundervisning, computer til
eksamen.
5. PR (rusture, introuge, HR)
PR-forlæsning: Michael, Bo og Peter var til 1.
sem intro forelæsning, der gik godt. Peter vil
gerne koordinere at det sker fremover. Har
lavet aftale med Lars Kayser.
Rusturen: oplægget skal med (Bo og Liv)
Rundtur: der skal være nogen på MSR konto-
ret under rundturen i introugen
HR: sem. udvalgs repræsentanterne skal ud til
HR  møder.
6. Faglig dag/fakultetsdag
Arbejdsgruppe foreslår de to dage slået sam-
men under temaet Uddannelse. Oplæg i
Lundsgaard og stande uden for med basis-
grupper. Senere taler og andet festivitas med
reception betalt af dekanatet. Overvejer fest i
Klubben bagefter. Næste møde er 12/3 kl. 13-
14. Helene vil gerne skiftes ud.
7. Uddannelsespolitik på landsplan
SUPU arbejder med minimumskrav til studie-
ordning i forhold til den nye uddannelses-
bekendtgøreælse indenfor 4 områder:
- optag

- generelle principper
- bacheloruddannelsen
- kandidatuddannelsen
Lægeforeningen nedsætter arbejdsgruppe i
maj. Arb.gr skal i foråret 2005 præsentere
deres nye politik om medicinuddannelsen. Der
skal sidde 1 studerende i gruppen. Næste
SUPU møde er d. 8/3 kl. 15 i Aarhus.
8. Kontoret
Oprydning d. 19/2. Følgende ting bør ind-
købes: ur, bladholder, vinåbner. Der skal ryd-
des op i dueslagene og der skal laves et til
bestyrelsesmedlemmerne. Der bør opsættes
en postkasse uden for kontoret til MSR.
9. Procedure ved opstillingsmødet 19.02-04
Mødet bliver et nyt opstillingsmøde med nye
opstillinger, og der stilles krav om at
fraskrivelsesbrevet skal underskrives for at
blive opstillet på MSR liste.
10. Meddelelser
- FSR afholder parlamentarikseminar d. 16.-
18. april. MSR betaler, hvis nogen vil med.
- Borgmarked: seddel er sat op på kontoret:
indlevering 11.+12., selve markedet d. 13. og
udlevering 16.+17.
- Karina har sagt op som sekretær og der skal
findes en anden.
- Diskussion på senere MSR møde om indkøb
af større scanner, således at alle indkomne
papirer kan indscannes til hjemmesiden.
- Helene sørger for at MSRs telefonnummer
kan findes via KUs telefonbog
- Telefonsvareren skal aflyttes i træffetiden,
der er torsdag 15-16
11. evt.
Intet til evt.

DAGSORDEN MSR-møde 4/
3-04
mødet holdes i FADLs mødelokale kl 16
  1. Formalia
  2. Nyt fra semestrene
  3. Nyt fra udvalgene
  4. HR respons på vores opslag
  5. Mobning af nordiske studerende ved KU
  6. Kantinen
  7. SIS
  8. Studienævnsmøde
  9. SUPU 8/3-04
10. Public health teaching (SCOME)
11. Meddelelser
12. Evt.

ad 5. MSR er blevet gjort opmærksom på, at der
eksistere et problem med "mobning" af studerende
fra de andre nordiske lande. Hvis det er tilfældet,
så skal der naturligvis tages hånd om det. Kender
du til dette eller har du selv været udsat for
cikane, så mød op og deltag i diskussionen på
torsdag.

INDRE ORGANER
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Universitetsbogladens forretningsudvalg for Panum modtager nu
ansøgninger om midler til studentersociale formål. Ansøgninger bedes
sendt til: Universitetsbogladens administration, Blegdamsvej 26, 2200
København N. Frist for indsendelse af ansøgninger er 15. marts.

Mogens Boisen,
formand for FU-Panum,
næstformand i Universitetsbogladens bestyrelse.

IMCC
IMCC MÅNEDSMØDE
I AFTEN, ONSDAG 3/3
KL. 19.00
I FADL'S MØDELOKALE
(OVER KANTINEN)
Det bliver et cool møde hvor vi
planlægger info-baren ”Druk uden
grænser”, hører polaranekdoter og ser
billeder fra IMCC på Grønland.

Alle er velkommen! Månedsmødet er
også et forum hvor interesserede kan
blive introduceret til IMCC.

BAMSEHOSPITALSMØDE:

ER DU INTERESSERET ELLER
BARE NYSGERRIG FOR AT HØRE
HVAD BAMSEHOSPITALET
LAVER, SÅ KOM TIL MØDE
TORSDAG D. 4. MARTS 2004 KL
16.00 I LILLE MØDESAL, HVOR VI
VIL FORTÆLLE HVEM VI ER OG
HVAD VI LAVER. VI SERVERER
KAFFE, THE OG KAGE.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

Dagsorden:
1) Nyt fra Grupperne
2) "Druk uden grænser". Har din
gruppe overvejet en bar?
3) Beretning fra KU-møde
4) Nyt fra kontor-teamet: Kontordag
3.april
5) Det-der-kvarter: Grønlandsgruppen
på slap line

Basisgrupper

...HAR FØLGENDE
AKTIVITETER I DEN
KOMMENDE TID:
STRIKKECAFEEN ”DEN RØDE
TRÅD”
Tid: Torsdage 15.30-17.30;
Sted: Skt. Johannes på Torvet, Skt.
Hans Torv 30, mellem cafeerne
Sebastopol og Pussy Galore’s

Kom og strik! Afstressende, hyggeligt, ligefrem mo-
derne 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.

Hvis du har brug for oplæring eller gode råd, står et
panel af meget kyndige, meget tålmodige, meget
venlige og meget erfarne strikkere parat til at hjælpe.
Og så er der kaffe og kage!

Kontakt evt. Lise Lotz på 35 32 70 94 (mandag og
onsdag) eller 35 36 98 81 (torsdag), hvis du vil vide
mere eller check vores hjemmeside, hvor du også
finder billeder fra strikkecafeen.

Studenterpræsten står til rådighed for
personlige samtaler.
Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirsdage 10-12
og torsdage 12-14 og på HCØ (ved inspektørkontoret)
onsdage 13-15 samt efter aftale. Desuden 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 tilmelde dig vores elektroniske
nyhedsbrev, som løbende holder dig
orienteret om vores aktiviteter.

KULTUREDAKTINOEN PRÆSENTERER STOLT:

SAN BENEDETTO AQUA

Lugt: Skarp, dog afrundet
Konsistens: Flydende og rigtig våd
Udseende: Rimelig klar
Abs.480nm: 0,00,000150,,

Lugt: Ret neutral
Konsistens: Vandig
Udseende: Krystalklar
Abs.480nm: 0,00001

AND THE WINNER IS: SAN BENEDETTO OG TILLYKKE MED DET. DET
SKAL TILFØJES AT SAN BENEDETTO UDELUKKENDE VANDT PÅ SIN
FREMRAGENDE ABSORBANS-VÆRDI

INDRE ORGANER
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MOKs PIZZATEST
CONTESTANT NO. 2:
PIZZERIA ROMA
BOLOGNESE PIZZA
INDKØB: NETTO 23,95 (3
STK)
Klart den typiske Ghetto-billig-pizza til den lidt sølle
travle studerende, der prøver at leve lidt billigt (lidt
for billigt). Altås, den er ret klam. Vi begik ikke den
samme fejl med mikrobølge-ovnen, og pizzaen fik en
ret flot kulør! Smagen er nu altså ikke for god, og
Tonys er klart værd at foretrække. Det skal dog
tilføjes fra Mavericks side, at peppes den lidt op med
pepperoni, ost, ketchup, pebberfrugt og friske toma-
ter, bliver den ret fræk,- også værdig til at servere
for en sød pige!!

***** (ud af *****+*+*)

I NÆSTE UGE:
-noget andet

CONTESTANT NO. 1:
TONYS SUPERBAKEUP
CAPRICCIOSA SKINKE &
CHAMPIGNON PIZZA
INDKØB: FAKTA, CA. 18 KR
Indledende manøvrer: Vi startede med Tonys, hvor
vi først begik den fejl at varme pizzaen i en mikro-
ovn... Det er den ikke bygget til! Dejen var helt blød
og det var ikke muligt at samle pizzaen op. Bedre gik
det efter en reel tur i ovnen, hvor fryse-pizzaen fak-
tisk blev helt god! Tro det eller lad være, men den
var faktisk ret god. Den hævede lidt i ovnen og blev
næsten (meget næsten) sprød! En rigtig amerika-
dreng med god fylde.

***** (ud af **********)

Så er det atter tid til Laaaaaaaaaaaaamg
Fredagsbar!
På fredag!

Til denne fredagsbar er det tilladt at have en gæst med ind på sit
studiekort til panum.

Kom glad - Kom frisk
Vi åbner dørene kl 11 og lukker dem igen kl. 23.00!

StudenterKlubben

DEN STORE OSCAR KON-
KURRENCE
I har virkeligt gjort det flot,- ihvertfald
nogle af jer... Der er kommet en lang
række meget fornuftige besvarelser
dette år og for første gang længe er der
kun én nummer 1! Normalt plejer vi at
trække lod, men en hvis herre fra 12.
semester havde 20 rigtige besvarelser
rigtige og så vinder man...
2. og 3. pladserne gik til Mette
Thomsen og Chen Zhan, begge med 19
rigtige. Den ultimativt mest
skodagtige-besvarelse tilhører den gode
Morten Suppli, der har så mange
andre talenter, bare ikke lige Oscar-
vindere :-) Nå, ikke al den "small-talk"!!
Dette års vinder er: BERTIL STEEN
HANSEN fra 12. semester! HURRAA
OG TILLYKKE! Vi vil bede dig kigge
forbi redaktionen nu på mandag efter
12, hvor du vil blive belønnet med det
meget lækre Oscar-sæt (kendt fra
tidligere år!)
 Tag lige noget smart på,- så får du dig
billede i bladet! Flot skuldret.

MOK/Christen

Til pigerne: Pizza-Christen

INDRE ORGANER
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