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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 19, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

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 Schutze Andersen, lokale 9.1.53, 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)

Styrende Organer
REFERAT 02/2004 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 02. FEBRUAR 2004 KL. 15.15
Tilstede: Formand, overlæge, dr. med Carsten Lens-
trup, Afd. Læge dr.med. Lars Laursen,overlæge Poul
Erik Helkjær (PEH), overlæge dr. med. Ebbe Eldrup,
overlæge Gunnar S. Lausten (GSL),  stud. med. Chri-
stoffer Schäfer (CS), stud. med. Ali Amiri, stud. med.
Goran Nadir Salih, stud. med Leith Latif, ekspediti-
onssekretær Birthe Brogaard (BB), sekretær Anna-
Lise Lindahl,  studentersekretær Nadia Seestedt (NS).
Afbud fra: Overlæge dr. med. Lene Wallin (LW), over-
læge dr. med. Steen Larsen, stud. med. Malene In-
gemann Petersen, studentersekretær Nina Løth.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 01/2004: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Brev af
28.01.2004 fra Sygehus Vestsjællands kirurgiske cen-
ter vedr. nedlæggelse af 3 hold på 13. semester F2004.
Det viser sig at prognosetallene var forkerte, idet
der er mange studenter, der holder orlov, hvorved
der er 5 hold ledige med det 4. rul. Fordelingen
blandt Klinikudvalgene burde have været fordelt ud
på samtlige hold. Vestsjællnads Sygehus tilskrives. -
PEH påpeger, at der var for kort udmelding mht.
startdato for 13. semester. Det oplyses, at semester-
startsdato er den samme som først udmeldt ved
høringsmaterialet. b) Mail af 26.01.2004, jf. KLU-
referat af 01.12.2003, fra Berit Brix vedr. SIS (Stu-

die Informations System, kursushjemmesider), hvor
underviserne kan lægge undervisningsmateriale ud
på samt kommunikere med studenterne. Mailen vi-
deresendes til kliniske lektorer og professorer. c)
Der foreligger udkast fra SFM til ansøgningsskema
vedr. kliniske lektorer (f.eks.afd. der midlertidig
ønsker flere kliniske lektorer eller omklassificering
pga. ny studieplan). Ansøgningsskemaet medtages
til morgenmøde med studielederen SFM.
d) Orienteringsbrev af 21.01.2004 fra LKF til samt-
lige afdelinger , der har 7. semester -   studerende
omhandlende gennemførelse af træning i ”medicinsk
interview- og samtalemetoder” i foråret 2004.
4.  Meddelelser fra studenterne: CS er i gang
med at  besøge og tage billeder af  studenter-
faciliteterne på de sygehus der er tilknyttet klinik-
udvalget Københavns amt. Der er flere kritikpunktur,
bl.a. mangler der nye computere på FAS Hillerød,
flere garderobeskabe på KAS Gentofte og KAS Glo-
strup. På Glostrup mangler der PCér og nøgler til
små skabe på læsesalen. CS kontakter overlæge
Steen Larsen mhp. kontakt til sygehusledelsen. (ef-
terfølgende er der fra sygehusets side opsat PC´r i
det dertil indrettede lokale) .
5. Budgetudvalget: Ansøgning fra prof. Tho-
mas Horn, Patologisk institut den 27.01.2004 vedr.
økonomi til studenterhjælp (3 x 37 timer) til skan-
ning af billeder til Power Point. Ansøgningen afslås.
6. Undervisningsplaner: a) LW ønsker stilling-
tagen til  de 7. semester-studerende, der skal have
et  klinisk ophold i juli/august md. 2004  og tenta-
men-afholdelse , samt hvilke afdelinger ,der kan stå

til rådighed herfor i sommerferieperioden. - Udval-
get ønsker sagen taget op på et senere møde. Køben-
havns amt har d.d. 2 studenter i venteposition.
Studieleder Pernille Due kontaktes mhp. hvor mange
studenter der reelt kan blive tale om, og om de kan
samles på et sted. b) LW ønsker stillingtagen til
anbefalede lærebøger og pensum for 7. + 8. semester
stud. Dette gælder også for 6. semester stud., der
efterlyste dette ved introduktionsmødet i efteråret
2003. Der anbefales Basisbog i medicin og kirurgi
samt Medicinsk Kompendium. c) Semesterstart for
9. og 11. semester er forløbet planmæssigt med kun
få tilretninger til holdlisterne. - d) 13.semester: Som
tidligere nævnt er der desværre sket  nedlæggelse af
indtil flere hold på Næstved og Holbæk  samt på LKF
pga. studenterfordelingen mellem de 3 Klinikudvalg
samt den korte frist fra prioriteringsmøde den  13.01.
til semesterstart den 19.01.2004. - Hvis der mod
forventning skal nedlægges hold på 13.semester i
efteråret 2004 foreslår formanden, at det bliver på
KAS Gentofte p.g.a. omstruktureringer. e) Der er
beklageligvis sket en forkert udmelding fra sekreta-
riatets side til Conny Palle, gyn. afd. KAS Herlev om
dato for semesterstart, hvorfor afdelingens intro-
duktionsmateriale ikke kom rettidigt ud til studen-
terne.
7.  d) Studenterevaluering for 7. semester vil
i foråret 2004 foregå over internettet, idet PUCS vil
sende en mail til de studerende med link til selve det
elektroniske spørgeskema. e) Notat fra slut-
evalueringsmøde vedr. 7. semester E2003 foreligger
fra mødet den 21.01.2004. Notatet udsendes til un-
dervisere på 7. semester samt studerende.
8. Universitetssekretariatet: a) Revidering af
Klinikudvalgets vedtægter: Rettelser er foretaget
og vedtægterne underskrives af formand og næstfor-
mand. b) Semesterstart i efteråret 2004 er: 12. og
13. semester 23.08.2004, og 6., 7., 8., 9. ny ordning
og 10., og 11. semester gl.ordning er 30.08.2004. -
Planlægningsmøde afholdes tirsdag den 17.02.2004
kl. 9.30-13.00 på Panum. d) BB´s stilling er opslået
ledig i Universitetsavisen, Kommunalbladet samt
Amtets hjemmeside med ansøgningsfrist den
05.03.2004. Ansættelsessamtaler finder sted den
18.03.2004. e) Samtlige undervisningsauditorier på
KAS Herlev er jf. Klinikudvalgets beslutning i januar
md. blevet forsynet med projektorer og der er ind-
købt PC til Universitetssekretariatets konference-
rum.
9. Studienævn for medicin: Referat nr. 03-12
omdelt.
10. Eventuelt: a) Formanden undersøger en
konkret evalueringssag. - b) Der var fint fremmøde
til det afholdte SAU-møde den 26.01.2004 på KAS
Herlev, der blev varetaget af Lars Laursen og Car-
sten Lenstrup. - Desværre udeblev professor Knut
Aspegren med det forventede indlæg. (Efterfølgende
har Knut Aspegren lovet at udarbejde et SAU-mate-
riale til underviserne).
c) Studenterne ønsker opdatering af lærerbøger i
Unversitetssekretariatet, hvilket udvalget imøde-
kommer. Studentergruppen udarbejder en opfølgnings-
liste.

Mødet slut kl. 16.45. - Næste møde mandag den
01.03.2004 kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

STUDIET

Redaktionelt
Kære læsere. Vi beklager meget sidste uges meget dårlige trykkekvalitet. Skylden er udelukkende redaktionens
egen, idet vi beklageligvis kom til at udskrive MOK på en forkert printer. Vi er pt. i dialog med vores trykkeri om
at få en bedre trykkekvalitet indenfor nærmeste fremtid.

VH
MOK-redaktionen
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MØDEREFERAT – MØDE 04-1
Forum: Studienævnets
medlemmer
Møde afholdt: 13. januar 2004
Sted: Møderum 9.1.68, Panum
Instituttet
Referent: Anne-Lise Schulze
Andersen
Til stede
Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik Frederik-
sen, Mogens Holst Nissen, Poul Jaszczak (under pkt.
4), Christina Jensen-Dahm, Caroline Nielsen, David
Woldbye (suppleant), Bo Bierning-Sørensen (supple-
ant)
Endvidere deltog Hans Sjöström (under pkt. 4), Lars
Kayser (under pkt. 4), Chr. Torp-Petersen (under pkt.
4),Martin Noer (områdeleder), Charlotte Paisley
(fuldmægtig), Berit Brix (fuldmægtig - under pkt. 4),
Gordon Jehu (studievejl.), Ditte Marie Christensen
(studievejl.), Ture Karbo (studievejl.), Anne-Lise
Schulze Andersen

Afbud Birte Glenthøj
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-12
4. Studie- og eksamensordningen
a. 8. semester/v. Chr. Torp-Pedersen
b. Kommunikationsundervisningen på 4 & 5 seme-
ster      v/Lars Kayser
c. Procedure ved holdtildeling af tilmeldte
medicinstudere-de.
5. Meddelelser
- SFI-undersøgelse
- Kontaktperson til netværk om: European Resoruce
Centre for Alternatives to using animals in higher
education (EURCA)
6. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev udvidet med

et nyt pkt. 4 c: Procedure ved holdtildeling af til-
meldte medicinstuderende. Det blev vedtaget, at
behandle punkt 4 først. Dagsorden herefter godkendt.
ad 4 Studie- og eksamensordningen
a. 8. semester. Chr. Torp-Pedersen (CTP) re-
degjorde for arbejdet i 8. semesterudvalget, som er
opbygget i 4 store temablokke. Som ud-gangspunkt
skulle der være en ensretning af kurserne på tværs af
klinikudvalgene. CTP mener, at klinikudvalgene har
den egentlig planlægning ude i klinikkerne, idet det
er dem, der ved noget om lokalefordeling osv. CTP
redegjorde for den lange proces og men-te, at de små
tilretninger, der skal ske for at få semestret endeligt
indenfor rammen af studieplanen, må komme sam-

men med erfa-ringerne fra dette første semesters
undervisning.
Pernille Due understregede, at der er en fast ramme
som skal overholdes. Det er ud fra denne semester-
udvalget skal arbejde. Det er korrekt, at det er klinik-
udvalgene, der er ansvarlige for 8. semester ude.
Men Studienævnet er ansvarlig for indholdet i 8.
semester.
Poul Jaszczak syntes planen var god.
Det der mangler i arbejdet er eksamen. CTP vil bede
Studienævnet om at udpege, hvem der skal stå for
eksamen.
Pernille oplyste, at Studienævnet er klar over, at
der kan være be-hov for ekstra honorering for de
ekstra ydelser, som der trækkes på.
8. semesterudvalget vil fremover bestå af tema-
formændene og det blev foreslået, at  tema-
formændene på skift må stå for arbejdet med eksa-
men. Pernille Due skriver brev til temaudvalgsformæn-
dene angående dette og til 8. semester udvalgets
medlemmer med tak for arbejdet i planlægnings-
fasen.
Pernille Due foreslog, at Hans Sjöström deltager i
næste møde med 8. semesterudvalget med den ende-
lige finpudsning af 8. se-mesters målbeskrivelse.
Dette blev vedtaget.
Poul Jaszczak takkede semesterudvalget for arbej-
det.
Det blev besluttet, at CTP sender det endelige papir
+ skemaerne til Studienævnet, således at dette kan
blive opdateret. Det skal fremsendes til Studienævns-
mødet senest 1.3. til behandling på Studienævns-
mødet den 9.3.2004.
b. Kommunikationsundervisningen på 4. & 5.
semester. Lars Kayser gennemgik det udsendte skema
over den nuværende og den fore-slåede overgang i
fordelingen af timerne i kommunikationsunder-vis-
ningen på 4. og 5. semester. Hovedprincippet er at
flytte kom-munikationsundervisningen ud af basal-
fagsundervisningen, til va-retagelse af undervisere
med kommunikation som speciale. Desu-den lægges
vægten fremover på en kobling til OSVAL undervis-
ningen og dermed i højere grad med vægt på skriftlig
og mundtlig fremstilling.

Der var enighed om, at det var et godt
forslag og det blev vedta-get.

c. Procedure ved holdtildeling af til-
meldte medicinstuderende. Per-nille Due orienterede
om at proceduren var udarbejdet for, at hold-sætnin-
gen var ens i de tre klinikker. Tilføjelsen ”der skal
tages hensyn til børn (der kræves dokumentation)”
blev vedtaget. Det blev understreget, at der skal
søges dispensation og at dispensatio-ner er individu-
elle vurderinger.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 03-12 godkendt med enkelt rettelse.

ad 2 Personsager
Personsag behandlet. Det blev besluttet, at

bede om yderligere doku-mentation. Hvis denne kan
opfyldes, kan vedkommende fortsætte. Endvidere
blev det besluttet, at vedkommende skal møde til
faste mø-der 1 gang pr. måned. Ved evt. udeblivelse,
fører det til øjeblikkelig udskrivelse.
ad 5 Meddelelser

a) Pernille Due orienterede om konference
vedr. Web-based-learning den 27.1.04 på KUA. Per-
nille og Mogens Holst Nissen deltager i den-ne.

b) Pernille Due orienterede om syge-eksa-
men på 6. semester gl. ord-ning. Martin Noer har
meddelt, at studerende skal have mulighed for at
komme til syge-eksamen på 6. semester gl. ordning,
såfremt det er sidste fag inden bachelor. Det bliver
en mundtlig eksamen. Det er få studenter, det drejer
sig om.

c) Pernille Due orienterede om problemer,
der havde været med ek-samen i skriftlig medicin på
12. semester. Martin Noer, eksamenskon-toret skri-
ver om det i MOK.

d) Pernille Due meddelte, at SFI-undersø-
gelsen (frafaldsundersøgel-sen) rykkes til næste
Studienævnsmøde, da mødet med Hans Bay, SFI var
blevet flyttet.

e) Pernille Due orienterede om, at Niels
Bindslev var udpeget som fakultetets kontaktperson
til netværket omkring: European Ressource Centre
for Alternatives to using animals in higher education
(EUR-CA).

f) Pernille Due orienterede om et opslag
vedr.  annoncering ti l  pilotprojektmidler ti l
uddannelsessamarbejde i Øresundsregionen. Informa-
tion på: www.uni.oresund.org.

g) Henrik Frederiksen orienterede om, at
han havde talt med en fra universitetsavisen vedr.
den nye bekendtgørelses fokusering på mere valgfri-
hed i studierne. Pernille Due har også talt med ved-
kommende. I svaret fra Studienævnet for medicin er
der lagt vægt på, at valgfrihed kun i meget begræn-
set omfang er ønskelig på medicinstudiet, da der er
tale om en professionsuddannelse med specialisering
postgraduat.

ad 6 Eventuelt
Intet.

Studievejledningen
SU-REGLER
(MÅSKE NYT FOR DIG)
1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af "den gamle SU-ordning".
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kunnet
framelde 4 klip.  Han dumper desværre eksamen og
bliver forsinket ½ år.  I sidste ende bruger han derfor
2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).

Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu
læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende til 1½ år
og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3
års studier. Han har hermed SU til at være yderli-
gere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer.  Sti-
pendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har
været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-

mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Se mere på www.su.dk

STUDIET
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ØKONOMI UNDER STU-
DIET – 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 38 99 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-

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.
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”.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen

Studievejledningen for medicin

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

TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Uge 11
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 08/03          –            1000 – 1200 Suzanne Andersen International
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       aflyst                  aflyst Ture Karbo Medicin
Fredag 12/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International
Studievejledning
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        –            1300 – 1500 Suzanne Andersen International
Torsdag 18/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Fredag 19/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Fredag 19/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ture Karbo Medicin

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International
Studievejledning
Uge 13
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 22/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 22/03        –            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Tirsdag 23/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 24/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 24/03 flyttet til man           flyttet til man Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 25/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 25/03 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 26/03 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...

1.-5. sem.
Info

1. OG 2. SEMESTER !!!
er er syge-re-tentamen i Basal humanbiologi den 18.
august 2004. Tilmelding foregår via punkt.ku.dk, fra
d.d. og vi lukker for denne tilmelding den 1. juni.

Er du tilmeldt den ordinære tentamen den 23. juni
og bliver syg eller dumper, kan du tilmelde dig syge-
/re-tentamen i august jg. gældende regler

Er du i tvivl, så kontakt eksamenskontoret eller
studievejledningen...........

Syge-/re-eksamen i Cellebiologi afholdes i uge 28: 8.
juli for spot-eksamen og 9. juli for den skriftlige del
af eksamen.

Vh
Eksamenskontoret
Michael Sørensen

OSVAL I

Har du glemt at tilmelde
dig til eksamen i OSVAL I-
eksamen?

Afleveret forside er ikke
en eksamenstilmelding.

Hvis du skal til eksamen i
dette semester skal du
hurtigst muligt henvende
dig i Ekspeditionen 9.1.33
B hos Anette Laurvig
Nielsen for tilmelding.

Absolutte sidste frist er
Tirsdag d. 16. marts 2004.EN HISTORIE FRA DET VIRKE-

LIGE LIV!
En dag, hvor jeg skulle købe en buket blomster, gik jeg
over i Blomsterforretningen lige over for Panum, dvs.
Blegdamsvej 40, hos EF & IR Trading. Her blev jeg
spurgt, om jeg arbejdede på Panum Instituttet, hvilket jeg

kunne bekræfte. Den rare blomsterhandler vil gerne give
10% rabat til studerende på Panum. Måske en oplysning,
der kunne glæde!?

Med venlig hilsen
Bente

STUDIET
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6.-13. sem. Info
OSVAL II
Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces' faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.

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

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

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

Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde "mærkede" emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.

Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.

Studietilbud
LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER  I
MARTS 2004 KURSER FOR ALLE  FASE II STUDERENDE I NEDEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER:

DATO EMNE TID ÅBNES
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

(aud, neurokir. afd. 2092) 16.00-18.00 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

HER FØLGER ÅBNINGSTIDERNE FOR VÅD STUDIESAL FOR: MARTS
Vi ses i kælderen.
Mvh studiesalsvagterne

ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Tirsdag 9.3 UMO UMO UMO
Onsdag 10.3 UMO UMO UMO UMO UMO UMO
Torsdag 11.3 BC BC BC BC
Fredag 12.3

ugedag dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 15.3 CJ CJ CJ CJ CJ CJ
Tirsdag 16.3 BC BC BC BC
Onsdag 17.3 UMO UMO UMO UMO UMO UMO
Torsdag 18.3 CJ CJ CJ CJ CJ
Fredag 19.3 BC BC BC BC

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 22.3 CJ CJ CJ CJ CJ UMO UMO UMO UMO
Tirsdag 23.3
Onsdag 24.3 CJ CJ CJ CJ
Torsdag 25.3 BC BC BC BC
Fredag 26.3 BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC

ugedag Dato 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Mandag 29.3 UMO UMO UMO UMO
Tirsdag 30.3 CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ
Onsdag 31.3 BC BC BC BC BC

-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises

RELIGION I DET 21. ÅRHUND-
REDE
Satsningsområdet Religion i det 21. århundrede har
netop udsendt sit første nyhedsbrev. Se nyhedsbrevet
på:  http://www.ku.dk/satsning/religion/nyhedsbrev/
index.htm

Nyhedsbrevet er rettet mod forskere, studerende og
andre, der ønsker at følge satsningsområdets aktivi-
teter. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på:
www.ku.dk/satsning/religion.

Krop og bevidsthed
Satsningsområdet Krop og bevidsthed har lanceret
en ny hjemmeside. Hjemmesiden indeholder infor-
mation om satsningsområdets forskning, kurser, se-
minarer m.m. På hjemmesiden kan man også til-
melde sig satsningsområdets nyhedsbrev, som lance-
res om kort tid. Nyhedsbrevet henvender sig til for-
skere, studerende og andre, der ønsker at følge med
i satsningsområdets aktiviteter inden for hjerne- og
bevidsthedsforskning.
Se hjemmesiden på: www.ku.dk/satsning/
krop_og_bevidsthed

Mange hilsner
Anne Mette Engelbrecht

Kommunikationsmedarbejder for satsningsområdet

1ST DANISH STUDENT SPACE
WORKSHOP
”GOING TO MARS”
The Danish Astronautical Society is proud to present
the 1st Danish Student Space Workshop, which will
take place in Copenhagen from Friday the 26th till
Sunday the 28th March 2004.
The workshop will cover topics such as
· Human spaceflight and life science
· Earth observation and space based

astronomy
· Space engineering with emphasis on small

satellite technologies

Invited speakers include space professionals both from
the Danish space industry as well as NASA and ESA.
Amongst them are:
· Jeffrey Davis, Director of Space and Life

Science, NASA, Houston.
· Jens Martin Knudsen, Dr. Scient
· Fillippo Ongaro, Flight Surgeon, ESA
· Bernard Foing, SMART-1 Science lead, ESA

As a participant you will be required to take active
part in the program, e.g. by presenting ideas and
projects and you will have the opportunity to
participate in the joint discussions.

For more information and to apply please visit:
www.rumfart.dk
or contact lonnie@rumfart.dk or michael@rumfart.dk

STUDIET
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PH.D.-FORSVAR: "BALANCING
TRADE AND ENVIRONMENT IN
WTO ADJUDICATION"
Fredag den 12. marts 2004 forsvarer cand.jur. Bugge
Thorbjørn Daniel sin ph.d.-afhandling "Balancing
Trade and environment in WTO adjudication"

Forsvaret begynder kl. 14.00 i Alexandersalen, Bispe-
torvet 1-3 hvor alle er velkomne!

Afhandlingen har et dobbelt formål. Dels at demon-
strere, at de nye institutionelle rammer om det
multilateral handelssystem in WTO har skabt et øget
potentiale for en balancering af værdierne bag fri-
handel og konkurrerende værdier, dels at vise, at de
dømmende instanser, især Appelinstansen har udnyt-
tet dele af dette potentiale indenfor balanceringen
af frihandel og miljøhensyn.

I modsætning til GATT, hvor alle medlemmer kunne
hindre politisk vedtagelse af en judiciel afgørelse, er
balancen mellem politiske og judicielle organer for-
rykket i WTO. I WTO bliver en judiciel afgørelse
vedtaget medmindre der er konsensus blandt WTO’s
medlemmer om det modsatte. Dette medfører et
øget potentiale for lovgivning ved dom. Dette poten-
tiale er formelt begrænset af bestemmelser i traktat-
grundlaget, der forsikrer, at der ikke, som følge af
fortolkning ved konfliktløsning, vil blive ændret i
rettigheder eller forpligtelser. Reelt har Appel-
instansen det sidste ord.

Det antages i afhandlingen, at tilpasning af det mul-
tilaterale handelssystem er nødvendig i lyset af ge-
nerel økonomisk og politisk udvikling. Denne tilpas-
ning varetages af de dømmende og ’lovgivende’/poli-
tiske organer i forening. Når procedurerne for for-
melle ændringer i traktatgrundlaget, som det er til-
fældet i WTO, er stramme væltes en større del af
ansvaret for tilpasningen over på især Appelinstansen.

Afhandlingen argumenterer for, at Appelinstansen
søger at træffe afgørelser om afbalanceringen mel-
lem handel og modstående hensyn under hensynta-

LÆGEVIKARKURSER
FADL har nu med stor succes gennem godt et år,
afholdt kurser for lægevikarer i medicin, ortopæd-
kirurgi og gas. kir. Derudover opstarter vi snart et 4
timers kursus i transport medicin, så hold øje med
hjemmesiden og MOK.
Disse kurser har alle været utroligt populære og
skyldes nok, at de omfatter specialer hvor der er
rigelige vikariats muligheder. Vi har derfor været
noget tilbageholdende mht. etablering af kurser in-
den for specialer hvor der ikke er så mange vikaria-
ter eller hvor vi regner med at folk ikke vil finde
kurserne så relevante.
På den anden side er kurserne jo til for jer medlem-
mer, så eksisterer behovet opretter vi dem selvføl-
gelig.

Har du derfor et forslag eller en idé til et kursus du
kunne tænke dig at komme på, så skriv til os på
nedenstående adresse, så ser vi på muligheden for at
oprette et kursus. Det kræver dog selvfølgelig et
rimeligt antal deltagere, så skriv også selvom din
læsemakker er kommet med samme idé.

Nogle af de kurser vi har overvejet er neurologi,
psykiatri, urologi og radiologi.

Skriv til alundh@stud.ku.dk

Venlig Hilsen
Andreas Lundh

FADLs Medlemsfordelsudvalg

gen til WTO-Medlemmernes underliggende materi-
elle konsensus; især som denne kommer til udtryk i
WTO’s politiske organer samt i forbindelse med ved-
tagelsen af judicielle afgørelser. Denne konsensus
ændrer sig over tid; den judicielle balancering vil
følgelig ikke være statisk.

Det er tydeligt at Appelinstansen på flere områder
har fundet det nødvendigt at ændre hidtidige fortolk-
ninger. WTO’s judicielle organers jurisdiktion er be-
grænset til fortolkning af det underliggende traktat-
grundlag; fortolkning skal ske i overensstemmelse
med de sædvaneretlige regler for fortolkning. Appel-
instansen har her åbnet for en mulighed for, at visse
WTO bestemmelser kan betragtes som evolutionære
og som sådan kan fortolkes i lyset af nutidige overve-
jelser, konkret blev miljøhensyn inddraget. Også for-
tolkningen af forpligtelsen til at give importerede
produkter national behandling under GATT Artikel
III er blevet ændret.  Bredden af produkt-
sammenligningen under GATT III:4 om intern regu-
lering er blevet udvidet. Endvidere er der åbnet for,
at sundhedshensyn kan inddrages i vurderingen af om
produkter er ensartede, og derfor skal behandles
ensartet. Hvorvidt sundhedshensyn skal indgå i over-
vejelser under GATT III vedrører også forholdet
mellem GATT III og den generelle undtagelses-
bestemmelse i GATT XX. I denne sidste sammen-
hæng har Appelinstansen blandt andet vist tilbøjelig-
hed til at tage hele bestemmelsen i brug, med det
resultat, at den hidtidige balance af analysen er flyt-
tet fra de konkrete undtagelsesgrunde til den indle-
dende ikke-diskriminations klausul. Dette sikrer en
mere ensartet behandling af undtagelserne.

I de fleste af de tilfælde hvor Appelinstansen således
ændret på hidtidig praksis har den taget den for-
holdsregel at gøre konklusionerne sagsspecifikke el-
ler ved blot implicit at anvende en nyfortolkning.
Dette tyder på, at medlemmernes reaktioner afventes
førend den udstukne retning atter følges. Således
antager judicielle afgørelser og WTO medlemmer-
nes reaktioner karakter af en dialog.

Annoncer
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

KEMITUTOR SØGES!
Hjælp til kemi på 1.semester. Vi er et par styk-
ker der godt kunne bruge hjælp til forståelse af
tekst og kemiopgaver. 1x2 timer om ugen.

Kontakt annera22@m1.stud.ku.dk.

BØGER SÆLGES
Finn Geneser: Histologi - p† molekyl‘rbiologisk
grundlag

John R. Holum: Fundamentals of general, organic,
an biological chemistry, 6th edition

Tom Strachan  Andrew P. Read: Human
Molecular Genetics, 2th edition

Alan Stoudemire: Human Behavior, An
introduction for medical students, 3th
edition
Alle er stort set ubrugt; sælges helst samlet for
1400.

27122799

BØGER SÆLGES
Kemi 2+3-Helge Mygind 1.udgave inkl.kemiske
data
Pris 120 kr

Regionær anatomi-god til eksamenslæsning
Matthiessen og Egeberg 4.udgave
50 kr

Ring til Trine på 25779070

BØGER SÆLGES II
Kemi 1 -Helge Mygind 1.udgave.
Pris 26 kr.

Ring til Mav på 25118646

STUDIET & ANNONCER
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BØGER SÆLGES
Alle i meget fin stand

Kumar & Clark Clinical Medicine 5 udg.: 450,-

Niels Højby Basal & Klinisk Mikrobiologi 2 udg.:
350,-

Herman Autrup Miljø-og arbejdsmedicin 1 udg.:
100,- (selvom det er den gamle udgave kan man
sagtens læse til eksamen efter den)

Kontakt på tlf: 36463212/51649458 el. e-mail:
Jeppef@oncable.dk

BØGER SÆLGES
Sælges: Behavior and Medicine, 2. ed.
Forfatter: Danny Wedding

Brugt, ingen over- el. understregning.
Pris: 250

Ring eller skriv til Anders Jørgensen.
Tlf.: 61667677
e-mail: awj@stud.ku.dk

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

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.

INFORMATIONER FRA
FADL’S SEKRETARIAT

Kurser  i Gas-kir. og
ortopædkirurgi  for  kommende
lægevikarer
Københavns kredsforening arrangerer nu igen kursus
i Gas.-kir. Kurset består af 2 undervisningsdage af
fire lektioner hver og er rettet mod studerende, der
ikke har haft vikariat før. Undervisningen er dels
casebaseret, hvor der vil blive inddraget røntgen-
billeder og undersøgelsesteknikker. Kurset afholdes
den 23. – 24. marts 04, fra kl. 17.00 – 21.00. Sted:
Idrætsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital.
Københavns Kredsforening arrangerer ligeledes kur-
sus i  ortopædkirurgi.   Kurset består af  to
undervisningsdage af  fire lektioner hver og er også
rettet mod studerende, der ikke har haft vikariat
før. Undervisningen er dels casebaseret, hvor der vil
blive inddraget røntgen-billeder og undersøgelses-
teknikker. Kurset afholdes den 29. – 30. marts 04 fra
kl. 17.00 – 21.00.  Sted: Idrætsmedicinsk klinik på
Bispebjerg hospital.
Du kan tilmelde dig kurserne ved at kontakte FADL’s
sekretariat -  3532 7490, eller via mail: le@fadl.dk
Pris for deltagelse: Det koster kr. 50,- at deltage i
kurset.  Når du har modtaget accept på din tilmel-
ding – bedes du venligst indsætte kr. 50,00 på FADL's
konto hos Forstædernes Bank - kontonr. 54701579200.
Hvis du ikke har netbank har du også mulighed for at
betale kursusgebyret kontant til sekretariatet.
Klik dig ind på vores hjemmeside: www.fadl.dk. Her
finder du kursus-beskrivelsen m.v.

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.

Hilsen fra FADL’s sekretariat/Linda

ANNONCER OG FADL
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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.

FERIEPENGE 2004/2005
Udbetaling af feriepenge 2004/2005
sker i år på følgende måde.
1.  Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat
og arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3)
 udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen
ultimo april 2004 .

2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,-  sendes der
feriekort ud i løbet af uge 12.04, og beløbet kan først
udbetales når der afholdes ferie (FL § 29).

3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at ferie-
kortet indleveres inden den 20 i måneden forud.

4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.
Med venlig hilsen og god ferie

Vagtbureauet
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.

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

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 Vagt-
afdelingen

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.

HOLD 1516
SPV hjemmehold med VT-løn, søger nye
medlemmer.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med ALS.
Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT, herun-
der sugning af mund, af og til. Som SPV'er vil du
derfor få et ca 2-timers sugekursus. Patienten er helt
klart tænkende og har et intakt sanseapparat.

Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.

Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men mini-
mum 4.

Løn: Selvom holdet kan søges af SPV'ere gives VT
hold-løn pga. suget. Lønnen er pt. ca. 167kr/time.

Krav: SPV-kursus + 2 timers sugekursus, som tilby-
des ved ansættelse.

NYE MEDLEMMER TIL HOLD
1514 FR.SUND
Vi søger 1-2 nye medlemmer pr. 1.4.2004
Krav : min. 200 SPV-timer
Indstillet på at tage 5 vagter pr. mån.
Fordele : Gode lønforhold og fradrags muligheder.
(12 timers vagter, løn for 14,25 t.)
Ansøgningsfrist: Fredag d. 12.04.2004 kl. 17.00

Kontakt holdleder D. Benjamin
61333582/ 35820011

David.Benjamin@Kabelnettet.dk

Endvidere skal du kunne deltage i holdmødet den 19.
marts 2004 kl. 19.
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga
langsommelig kommunikation. Lyst til et job, hvor du
skal give livskvalitet og lære en patient godt at kende.
Yderligere info: Kontakt holdleder Michael Schriver,
tlf.: 2826 7258. Eller vagtbureauet.

Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!!
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STIKKERHOLD 1606,
Hvidovre Hospital, søger 3 nye medlem-
mer!
Vil du gerne være sikker på at få dine vagter netop de
dage, hvor det passer dig bedst?
Vil du blive mester i at tage blodprøver, og samtidig
være på et hyggeligt og flexibelt FADL-hold og få den
gode Hold-løn?
Så er det dig vi har brug for.
Vi dækker mandag til torsdag i tidsrummet 8.00 –
15.00 og tager blodprøver både i ambulatoriet
og rundt på hospitalet.

Du har helst lidt stikke-erfaring, men ikke et krav, da
oplæring vil finde sted på afdelingen, (lønnet).

Krav:
· Du skal kunne tage max. 4 vagter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. marts 2004 kl. 12:00
Standardansøgningsblanket kan udfyldes på Vagt-
bureauet.

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.

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 .

Kulturedaktinoen
NABOERNE – NØRREBRO TEA-
TER
Min gode ven Ebbi og jeg havde fået et par fribillet-
ter til premieren af Naboerne, Nørrebro teaters nye
musical. For ikke at afsløre for meget for evt. inte-
resserede teatergængere vælger jeg at bruge tea-
trets ”appetizer” til at fortælle lidt om musicalen, i
stedet for et decideret referat:

Vi kender det alle sammen. Den lille irritation over
naboen, som starter i al uskyldighed. En dårlig vane,
der går den anden part på. Spiller han for højt på
anlægget? Skændes han med konen? Slår han græs på
det forkerte tidspunkt? Griller han når vinden bærer
over i din retning?
Måske mere aktuelt end nogensinde - en fortælling om
den lille lyst til krig. Det begynder med de små provo-
kationer og ender i den store, absurde destruktion. Og
midt i det hele prøver to unge mennesker at blive forel-
skede. Men det er så svært, når forældrene er i gang
med at jævne hinandens huse med jorden.
Den elskede film fra 1966 med Ebbe Rode og John
Price er for længst blevet folkeeje for flere generatio-
ner. Leif Panduro og Bent Christensen omsatte i deres
manuskript den store verdensomspændende konflikt til
den lille lokale fejde, for at illustrere at det starter i det
små. Det er selve menneskesjælen, der er under an-
klage. Krigen i vores hjerter.

Naboerne er en underholdende musical, ingen tvivl
om det. Man keder sig ikke og store navne som Dick
Kaysø, Ole Thestrup m. fl. bærer en musical, der i
den grad præges af ”falden-på-halen”-humor, over-
spil og typiske klichéer. Denne form for humor er
lige præcis det, der får de ældre kvinder på rækkerne
til at skrige af grin, men bliver altså hurtig træt-
tende for et yngre publikum. De forskellige karakte-
rer er alle præget af komplekser og undertrykte psy-

kiske problemer, der aldrig rigtigt bliver behandlet
eller fortalt, man fornemmer hvad, der er galt, men
en decideret forklaring eller udredning finder aldrig
sted og familierne virker derfor ikke troværdige.
Skuespil-præstationerne er gode, på trods af Sofie
Lassen-Kalke, der bare ikke er nogen stor skuespil-
ler. Er man glad for musicals med masser af tju-bang
og iørefaldende sange, er Naboerne dog et ”must”,
ikke mindst på grund af generelt gode og gedigne
skuespil-præstationer.

Nu har Adam og James Price kastet sig over historien
og bearbejdet den til et bidende, vittigt stykke musik-
dramatik frit efter filmen.
Brødrene Prices produktion omfatter bl.a. musicals
som ”Tordenskjold”, ”Livsens Ondskab”, ”Trold kan
tæmmes”, ”De tre musketerer” og ”Robin Hood”.

Spilleperiode: 4. marts – 27. april 2004 (der spilles
ikke fra 8.-12. april 2004 Påske)
Iscenesættelse: Adam Price
Kapelmester: James Price
Scenograf: Steffen Aarfing

MOK/Christen

OSCAR-VINDEREN!!
Ja, som annonceret i sidste uge var det altså Bertil
Steen Hansen, der vandt vores præstige-fyldte Oscar-
konkurrence. Han var ganske urørlig på toppen og
fortjente i den grad "Oscar-sættet." Til dem, der
ikke er bekendt med indholdet i sættet, består det af
følgende: 1 flaske Tanqueray´s gin, 1 flaske Riccadonna
vermouth, 1 dåse gode grønne oliven og sidst men
ikke mindst... tandstikker til at stikke igennem oli-
venerne! Tillykke med din fine præstation!

MOK/Christen
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 Det Medicinske Studenterråd

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

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

REFERAT AF MSR MØDE D.
04.03.04
Til stede: Henrik Frederiksen, 10.sem;
Morten Noach, 1 sem; Kenneth Geving
Andersen, 6. sem; Simon Serbian, 10.
sem; Peter Bonde, 8. sem; Elisabeth
Wagensen, 2. sem; Lasse Krogsbøll, 6.
sem; Liv Lauritzen, 7. sem; Maria Eng-
holm, 2. sem; Jacob Gren 7. sem; Fanny
Håkanson, 4. sem; Sofie Kann, 5. sem;
Mie Christensen, 1. sem; Sabrina
Eliasson, 3. sem; Helene Hvidman, sem
fri; Eva Wetke, 4. sem; Kirstine Fossar
Fabritius, 7 sem; Michael Hejmadi, 10.
sem; Mogens Boisen, 6. sem; Ole Henrik,
10. sem; Bjarke, 10 sem.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Status på HR-møder
5. Mobning af Svenske og Norske stude-
rende
6. Kantinen
7. SIS
8. Studienævnsmøde
9. SUPU
10.Scome
11.Meddelelser
12.Evt.

1. Formalia
Dirigent: Helene
Referent: Anne

2. Nyt fra semestrene
4. sem: Ved vintereksamen 2004 var der
en høj dumpeprocent og man vil gerne
høre, hvorfor der ikke er reeksamen på
flere semester. Der blev svaret at
reeksamen blev afskaffet fordi mange
studerende meldte sig syge til den ordi-
nære for at få mere tid. Der er des. ikke
tidsmæssigt plads på ny studieordning.
De fleste ville dog gerne have reeksaminer
genindført. Evt. med mulighed for at til-
melde sig direkte til reeksamen. Punk-
tet tages op på næste møde.
7. sem: Der mangler retningslinier om-
kring mødepligt. Desuden ønskes klarere
regler for kvaliteten af undervisningen.
Emnet tages op på næste studienævns-
møde.

3. Nyt fra udvalg
3. sem. udvalg: Der har været møde og
kvaliteten af klinisk anatomi blev taget
op. Desuden blev de kursusansvarlige
gjort opmærksomme på de mange, der
køber ekstra undervisning.
1-5 sem. revision: Der arbejdes med evt.
at gå over til små tentamener efter de
enkelte blokkurser. Farma bør flyttes op
på 6-8. sem. Des. arbejdes der på et ind-

ledende kursus i farma med særskilt ten-
tamen.
Arbejdsmiljøudvalget: Mangler en re-
præsentant. Interesserede kan skrive til:
helene_hvidman@stud.ku.dk. Udvalget
arbejder med at forbedre de fysiske for-
hold på Panum.
Fakultetsrådet: Har holdt møde: Der er
planer om en ny uddannelse i nano-
medicin i samarbejde med naturviden-
skab.
4. Status på HR-møder
Alle HR-udvalg skal have besøg af en re-
præsentant fra MSR
1. sem: Sabrina har været der
2. sem: Møde på mandag kl. 17. Anne har
været til et møde om eval. af 1. sem.
3. sem: Sabrina tager til møde på man-
dag kl. 14
4. sem: Eva tager til møde på mandag
5. sem: Lasse tager til møde

5. Mobning af Svenske og Norske
studerende
Oplæg ved Ole Henrik fra FADL.
Nogle svenske og norske studerende har
været udsat for at blive bebrejdet, de er
kommet til Danmark og læse. Problemet
bunder evt. i, at danskere er for dårligt
oplyst om mulighederne for selv at læse i
udlandet samt at udenlandske stude-
rende ikke bliver godt nok integreret fra
studiestart.
Konkrete tiltag: Skabe øget
opmærsomhed omkring problemet med
indlæg i MOK o.l. Øget information til
alle parter ved studiestart; et indlæg i
rusbogen, information på rusturen om
sprogkurser samt det, at læse i Danmark.
Desuden et brev vedlagt optagelsesbrevet
med oplysninger til de udenlandske stu-
derende om at læse i København. Derud-
over et indlæg i studiehåndbogen, der
udlevers på gymnasierne om at læse
medicin i andre skandinaviske lande.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestå-
ende af Kenneth, Kirstine, Ole Henrik og
Morten med Simon som kontakt til FSR
ang. studiehåndbogen.

6. Kantinen
1. sem HR mener ikke kantinen er god
nok. Billigere priser, automater, der vir-
ker samt mikroovne var på ønskelisten.
Kantinebrugerudvalget mangler med-
lemmer. Dette kunne være et godt sted
at melde sig. Forslag om kaffemaskine
ved MSR som reklame.

7. SIS
1. sem. HR mener, SIS er uoverskueligt.
SIS er dog ved at blive forbedret. Derud-
over trænger institutternes hjemmesider
til at blive forbedret. Sabrina Mie og

gerne flere sidder i et udvalg, der tager
kontakt til Berit Brix.

8. Studienævnsmøde
Osval I: Fremlæggelsen laves om så den
bliver opgraderet og man fpr mere tilba-
gemelding.
Klinikudvalgene: Der er for dårlig kom-
munikation mellem klinikudvalgene og
udvalgene på Panum. Derfor bliver det
foreslået at sammenlægge de tre klinik-
udvalg til et.

9. SUPU
Møde på mandag i Århus. Der skal gerne
3 af sted. Helene er den ene. Andre, der er
interesserede kan skrive til
helene_hvidman@stud.ku.dk.

10.Scome
Scome (den internationale organisation
for medicinstuderende) laver en database
om global public health. Der er nogle
spørgsmål, der skal besvares. Interesse-
rede kan skrive til:
helene_hvidman@stud.ku.dk

11.Meddelelser
Sundrådet har fået ny formand, Jesper
for folkesundhedsvidenskab. Der er op-
rettet en mailingliste. Man kan tilmelde
sig på
Der er stormøde i Odense d. 27/3
Der er parlamentarik seminar i FSR d.
16.-18. april
1. hjælps kurset på 1. sem. er ved at blive
forbedret.

12.Evt.
Påskeforkost. Sabrina strater arbejdet.
Træffetider, marts: 11: Anne, 18:
Sabrina, 25: Eva

MSR
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IMCC

VI HOLDER MØDE HVER ANDEN
ONSDAG I MÅNEDEN KL.17.00 I
IMCC:S LOKALER.
Møde datoer er som følger:

10/3 Ansøgningsfrist for udsendelse forår 2005
kl. 12,00 til IMCC:s kontor.
16.30 Udvalg af nye PIT:er og udsendelse af kon-
trakter.
17.00 Ansøgere kan komme og få svar på om de er
kommet med.
14/4 Legat-søger møde.
28/4 OBS!.

Spise og hygge før eksamens læsningen star-
ter på alvor.

Tilmelding senest en uge før til PIT@imcc.dk

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

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

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

VIL DU ARBEJDE MED
FLYGTNINGESUNDHED?
IMCC har i nogen tid samarbejdet med sin søster-
organisation i Pakistan om at udvikle kompetencer i
arbejde med sundhed i populationer af flygtninge og
andre udsatte grupper.
Der er gennemført en organisationsudviklingsproces
og en uges intensiv træning i flygtningesundhed for
70 pakistanske medicinstuderende i Peshawar, Paki-
stan.

Vi har mulighed for at fortsætte det gode samar-
bejde, og spørger i den forbindelse:
Er du interesseret i flygtningesundhed og sundhed i
udsatte befolkningsgrupper i øvrigt?
Så kunne det være du ville være med? Den vigtigste
forudsætning for arbejdet er interesse for området
og lyst til at arbejde med det. I IMCC og gennem
andre organisationer findes den erfaring og viden vi
får brug for.

Gi’ et ring på 2858 8869 eller skriv til
niels.egholm@imcc.dk hvis du vil have mere at vide,

Venlig Hilsen
IMCC / SCORP

SCORP er den undergruppe i IMCC der arbejder med
sundhedsmæssige aspekter af flygtninge - og konflikt-
forhold.

IMCC GRØNLAND
Ledige pladser, til sommerens klinikophold!

Uumannaq: April
Maniitsoq : April og Maj
Nuuk: April og Maj
Nanortalik*: August og September

*opholdet i Nanortalik er til mandlige studerende!

Klinisk ophold i Grønland er VKO godkendt og af én
måneds varighed

Er du interesseret kan du læse mere på IMCC’s
hjemmeside og kontakte Grønlandsgruppen på:

Greenland-copenhagen@imcc.dk

Basisgrupperne
SÅ SKAL DER LAVES FILM!

Amatørfilmklubben PHILM afholder Stiftende Generalforsamling torsdag d. 11/3 kl. 16.00 i Studenterklubben.

Hvis du, eller din basisgruppe, er interesseret i selv at lave film, så mød op, få en kop kaffe og et stykke kage, og hør mere om
projektet.
Ideen med basisgruppen PHILM, er at der skal være digitalt videokamera og redigeringsmulighed til rådighed for alle
studerende på Panum.

Dagsorden:
1. Valg af referant.
2. Præsentation af grundideen for basisgruppen.
3. Valg af bestyrelse, herunder valg af formand, kasserer og sekretær.
4. Godkendelse af manifest.
5. Ideer til projekter, seminarer o.l.
6. Indledende manøvrer, herunder:
 - valg af udstyr
 - søgning om lokaler på Panum
 - søgning om midler hos Bogladen, Studenterklubben, etc.
7. Snak, for de interesserede, om udstyr, udveksling af erfaringer, osv.

Vi håber at se mange spirrende Malmroes'er til mødet.
Mvh. Mav, Jesper B. og Stephan

IMCC OG BASISGRUPPER

Stiftende
Generalforsamling

i PHILM
torsdag d. 11/3

kl. 16.00 i
Studenterklubben

Stiftende
Generalforsamling
i PHILM
torsdag d. 11/3
kl. 16.00 i
Studenterklubben
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MEDICINSTUDERENDES
FILOSOFISKE SELSKAB
Medicinstuderendes Filosofiske Selskab er en
basisgruppe med formål å sette fokus på filosofi-
ske og etiske problemstillinger.

Vi prioriterer en praktisk innfallsvinkel til filo-
sofi og etikk. Hva kan filosofi gjøre for en som
læge ? Hvordan kan en utføre bedre og mer sik-
kert en avklart etisk holdning?
Som medisinstudent og som læge møter man
mennesker på sitt svakeste, og man vil komme
til å se pasienter gå bort. Vi tror at kjennskap til
filosofi, vil gjøre eksistensielle problemer let-
tere å takle.

Lægegjerningen krever mange større eller min-
dre beslutninger, og i visse situasjonen har en
ikke tid til de dype refleksjoner. Derfor er det
viktig i forveien å ha gjort seg noen tanker om
hva som vil være riktig å gjøre en gitt situasjon.
Den beste måte å gjøre dette på, mener vi er
gjennom diskusjon og samtale. Gjennom å
argumentasjon, lærer en såvel sin egen, som an-
dres holdning til en sak. Når en står i en vanske-
lig situasjon, og en på forhånd har vurdert den
etiske problemstillingen i situasjon, er det er
god mulighet for at valget er til å leve med i
etterkant.

Vi vil derfor invitere alle medisinstuderende til
å være med i foreningen, og lære mer om filosofi
og etikk. Det koster ingenting å være medlem.

Vi holder informasjonsmøte torsdag den.11 mars,
kl 19.00 i FADLs møtelokale.
Kaffe og kage serveres

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 25. marts.
Sted: ”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.

Du er hjerteligt velkommen uanset om du er
nybegynder eller en erfaren strikker!

2. Bibelsk Gastronomi

17.30(17.45)-18.15 Gudstjeneste v. Nico-
lai Halvorsen i Skt. Johannes Kirke
18.30-19.15 Bibelsk inspireret måltid – her-
under oplæg v. Lise Lotz
19.15-20.00 Vi snakker - og strikker evt.
videre.

Vi indleder aftenen med en gudstjeneste i Skt.
Johannes Kirke på Skt. Hans Torv, der kredser
om temaet ”mad” og kobler det sammen med
den forestående påske. Herefter går vi over i

lokalerne på selve torvet, hvor vi spiser et læk-
kert måltid inspireret af Bibelen og hører et
oplæg om bibelsk gastronomi ved akademisk
medarbejder Lise Lotz.

Arrangementet foregår i forbindelse med strikke-
cafeen ”Den Røde Tråd”s månedlige aftenstrikke-
seance, og deltagerne må derfor vogte sig for
vildfarne strikkepinde og uld-i-mund.

Tilmelding er nødvendig på lotz@adm.ku.dk, 35
32 760 94 eller via hjemmesiden senest tirsdag
den 23. marts.

Tid: 25. marts 2004, kl. 17:30
Sted: Skt. Johannes Kirke og derefter lokalerne
”Johannes på Torvet” , Skt. Hans Torv 30
Pris: Kr. 75,- som betales efter gudstjenesten

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

3. Studiekreds "Liv - og hvad deraf følger"
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uor-
ganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutions-
biologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (bio-
logi). Der er også mulighed for at inddrage spørgs-
mål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?
Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.

Studiekredsen foregår sådan, at man til hver
gang læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som
man drøfter i fællesskab. Ofte vil en fra kredsen
påtage sig indlede og komme med forklaringer
til teksten. Studiekredslederne finder tekster og
sørger for at fordele dem, men alle er velkomne
til at komme med forslag til tekster som kan
tages op.

Studiekredsen ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer An-
dersen.

Tid: 30. marts 2004, kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30

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 (bagest i vandrehallen) 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.

FOREDRAG OM AKTUEL
DANSK FORSKNING I
HEALING
Healing er accepteret og anerkendt på
hospitaler i mange lande. I England kan patien-
ter bede om at få en behandling af en healer.
Hvis det sker, tilkalder hospitalet en healer, der
er gradueret fra "National Federation of Spiri-
tual Healers".

GIM invitere til foredrag om forskning i healings
effekt. Foredrags holderen er Judith Kongsted
cand. mag. i biologi og geografi. Hun har i mange
år arbejdet med ”traditionel” forskning inden for
havbiologi, men har også arbejdet som frivillig
på Mother Teresa Hospitaler i Indien, hvorfra
hun har erfaring med healing.
Judith har i en række år beskæftiget sig med
healing, og står bag undersøgelsen "En undersø-
gelse af healings indvirkning på bryst-
cancerpatienter" fra 1997, der viste positiv ef-
fekt på 21 kvinder.

GIM og Judith Kongsted invitere til foredrag om
Healing og Kræft

Tid: Tirsdag d. 20. april kl. 16.15

Sted: lokale 29.01.32 (mini-auditorie ”under tand-
lægerne”)

Undersøgelsen fra 1997 vil blive omtalt samt det
nye projekt "Kan healing i forbindelse med sam-
tale forbedre tilstanden hos kræftpatienter".
Sidstnævnte er rettet mod brystcancerpatienter,
hvor canceren har bredt sig som metastaser til
lungerne. Patienterne får healing i 2 måneder.
Resultaterne bliver gjort ved at patienternes
lunger røntgenfotograferet og udbredelsen af
lungemetastaser målt. Samtidig bliver ændrin-
ger i patienternes livskvalitet vurderet. Der er
tale om seriøse forskningsprojekter der bl.a. er
støttet af Statens Sundhedsvidensakbelige
Forskningsråd og udarbejdet i samarbejde med
DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group),
Rigshospitalet og læger fra Onkologisk afdeling,
Århus Kommunehospital.

GIM håber at se rigtig mange interesserede,
alle er velkomne til foredraget der er ganske
gratis…
Og nyd foråret og solen, venlig hilsen GIM

ØVELOKALE PÅ PANUM - MUSIKALSKE MEDICINERE SE HER!!!
Så er det blevet tid til at omfordele tider og evt. indsupplere bands til vores øvelokale som ligger i
forbindelse med stud. klubben. Øvelokalet kan benyttes uden for undervisningstid og har plads til 7-9 bands
afhængig af størrelse. Hvert band har én ugentlig øvetid. Der er et fælles PA-anlæg men herudover skal man
være selvforsynende med gear.
Hvis du er:
- interesseret i at komme til at bruge lokalet med dit band
- i forvejen har tid i øvelokalet og er interesseret i at blive ved med at bruge det

skal du hurtigst muligt og inden 20.3.04 indsende en ansøgning til torp@skydebanen.net med oplysninger
om:
- hvem i er (bandnavn, niveau, genre osv.)
- hvor meget gear i har (af hensyn til pladsen)
- navne på alle bandmedlemmer inkl. oplysninger om antal medicinstuderende med semester-
angivelse (studiekort vil blive afkrævet på et senere tidspunkt)

Ansøgende bands vil blive prioriteret på antallet af medicinstuderende m.h.p. at så mange medi-
cinere som muligt får glæde af faciliteterne; udelad venligst eventuelle proforma indsuppleringer for at
opnå brugsret da disse hurtigt afsløres...

Erfaringsmæssigt er der stor søgning og ikke alle kan få tid,  så på forhånd en beklagelse til dem
der ikke kan tilgodeses. Endvidere en opfordring til kun at søge for etablerede bands og seriøse projekter
– ikke blot på formodning om måske at ville benytte faciliteterne.

på vegne af øvelokalets brugere
Jonas Torp

BASISGRUPPER
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FASE II FEST
KÆRE FASE II’ERE FRA GAMMEL ORDNING

SAMT BACHELORS FRA NY ORDNING
(6. SEMESTER ER OGSÅ VELKOMNE)

HERMED INVITERES I TIL FEST LØRDAG DEN 3/4 I STUDENTERKLUBBEN.
FOR AT BRYDE LIDT MED DEN VANLIGE SKABELON, HAR VI DENNE GANG
ENGAGERET ET KÆKT LILLE BAND VED NAVN DIE HERREN, SOM MANGE

NOK KAN NIKKE GENKENDENDE TIL.

DER VIL SELVFØLGELIG OGSÅ VÆRE INDLEDENDE SPISNING, RARE BA-
RER,

DJ EFTER BANDET OG DEN SÆDVANLIGE GODE STEMNING.
GRUNDET DET LETTERE EXTRAVAGANTE BAND VIL BILLETPRISERNE

BLIVE LIDT HØJERE END NORMALT, MEN VI HÅBER AT I VIL SÆTTE PRIS
PÅ INITIATIVET

OG HOSTE OP MED SKILLINGERNE TIL DETTE BRAG AF EN FEST.

SPISNING   KL. 18.30 KR. 160,-
                                                                                                                                                                                                                                                                

FESTBILLET EFTER 22.00 KR.  70,-

BILLETTER VIL BLIVE SOLGT I KLUBBEN FRA TIRSDAG DEN 23. MARTS.
SOM SÆDVANLIG VIL VI MEGET GERNE HAVE HJÆLP TIL BAR- OG DØR-

TJANSER, DOG BLIVER DET IKKE HONORERET MED EN GRATIS FEST-
BILLET DENNE GANG.

HVIS DU HAR LYST TIL AT BAKKE OP OM FESTEN PÅ DENNE MÅDE, SKAL
DU SENDE DIT FULDE NAVN OG HOLDNUMMER, SAMT HVEM DU OM MU-

LIGT VIL STÅ SAMMEN MED, TIL OS PÅ FØLGENDE

MAILADRESSE:
 FASEIIFEST@YAHOO.COM

MED FORVENTNINGSFULD HILSEN
FASE II……

FASE II FEST


