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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: IMCC

Onsdag:
MOK nr 21, årgang 36 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

Katrine (praktikant)
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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 årganer
PANUM POSTEN
NR. 6 - 19. MARTS 2004

Fakultetet ønsker retningslinier for
indberetning af psykisk syge
studerende
Siden artiklen ”Syge studerende giver syge læger” i
de medicinstuderendes blad STUD MED har der
været debat såvel i medierne som på fakultetet om
hvordan fakultetet håndterer syge studerende med
alvorlige psykiske problemer. Uddannelsernes pro-
blem er, at de nuværende retningsliner fra Sundheds-
styrelsen kun omtaler en pligt til at indberette, men

ikke anviser på hvilken baggrund denne indberetning
skal foretages. Mediernes omtale af problemet har
ført til, at studielederne fra medicin i Odense, Århus
og København har sendt et fælles brev til Sundheds-
styrelsen.

Studieledelserne mener ikke, at problemet
antalsmæssigt er stort, men at enkelte sager kan
have alvorlige konsekvenser. Studielederne anfører,
at uddannelserne alene er ansvarlige for at sikre det
faglige og kompetencemæssige niveau for kandida-
terne, og såfremt den studerende kan honorere de
faglige krav vil vedkommende kunne blive uddannet
cand. med.

Fakultetet har indberetningspligt til Sundheds-
styrelsen i forbindelse med den endelige kandidat
eksamen såfremt vi konstaterer invaliderende psy-
kisk sygdom hos en kommende kandidat. Ifølge studie-

lederne er det dog ikke uddannelsernes opgave at
teste eller vurdere kandidaternes psykiske tilstand.

Indberetninger vil alene ske på basis af indmeldinger
fra kliniske afdelinger eller ophold, hvor den stude-
rende befinder sig i uddannelsens sidste semester.
Da indberetninger om psykiske problemer kræver
længere observationstid vil kun tilfælde med meget
markant og tydelig psykisk afvigelse kunne forven-
tes indberettet.

I brevet lægger de tre medicinske studieledere op til
dialog med Sundhedsstyrelsen med henblik på at få
en diskussion af problemets omfang og evt. løsnings-
muligheder.

Yderligere oplysninger: Studieleder Pernille Due, lok.
270 90, pdue@adm.ku.dk

Analyse: Dansk forskning steg med
5 procent til 34 milliarder kr. i
2002
Dansk Center for Forskningsanalyse har opgjort den
danske forskningsindsats i 2002. Analysen viser, at
der samlet blev forsket for knap 34 mia. kr. Det er en
stigning på godt 5 procent i forhold til 2001. Forsk-
ningen svarer til 2,49 procent af Danmarks brutto-
national-produkt og er steget fra 2,40 procent i 2001.
Målet er ifølge Barcelona-erklæringen, at alle EU-
lande i 2010 skal bruge mindst 3 procent af deres
BNP på forskning og udvikling.
Både erhvervslivets og det offentliges forskningsind-
sats er steget med ca. 5 procent. For erhvervslivet
er det en halvering af de seneste 6 års stigningstakt
på omkring 10 procent. Med en forskningsværdi på
23,3 milliarder kr. udfører erhvervslivet dog stadig-
væk omkring 70 procent af den danske forskning,
mens universiteter og offentlige forskningsinstitu-
tioner anvender 10,5 milliarder kr.
Universiteterne har i 2002 haft en realvækst på 10
procent i forhold til 2001, mens sektorforskningen og
andre forskningsinstitutioner har oplevet et fald på
samme niveau.
Inden for har sundhedsvidenskab har den offentlige
forskning og udvikling (FoU) en samlet værdi på knap
2,6 milliarder kr., hvilket er en stigning på knap 300
millioner kr. i forhold til 2001. FoU ved de højere
læreanstalter er det største område med en værdi på
knap 2,2 milliarder kr. Heraf udgør grundforskning
46 procent, anvendt forskning 39 procent og udvik-
lingsarbejde 15 procent.
Resultaterne om den offentlige FoU kan ses på:
www.forskningsanalyse.dk/OF2002/OF2002.htm.
Detaljerede oplysninger om erhvervslivets forskning
vil blive offentliggjort i april.

MOK & STUDIET
HEJ MED JER!
I denne uge er der lige tre ting, der det er værd at
vide.
1)Det er vigtigt, at I stemmer til konsistorie-valget!
2)Og så vil vi gerne byde vores nye i redaktionen
hjerteligt velkommen! Det er en pige, og det er ret
spændende, da MOK længe har været en lidt mands-
domineret affære!
Katrine går på 6. semester og jeg er sikker på, at hun
vil skrive nogle gode og spændende artikler som alle
vil holde af!! så, VELKOMMEN!

3) I næste udgave af MOK vil I kunne læse et inter-
view med Simon Kvamm, måske for nogle bedre
kendt som Baune fra rockerne "Svinene" på DR2.
Simon Kvamm er en tredjedel af DR2 satire-pro-
gram "Drengene fra Angora", der laver skønne sketches
som "Landmandssønnerne og Far", "Team Easy-on"
og mange mange flere.
Programmet sendes hver fredag aften, hvorfor det
måske ikke er alle, der kender til det. Angora-dren-
gene har været så venlige at invitere MOK ud i
studiet på onsdag til lidt morgenmad og sjov, så mon
ikke det bliver et godt indslag?

MOK/Christen
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Yderligere oplysninger: Dansk Center for Forsknings-
analyse, afdelingsleder, dr. merc. Peter S. Morten-
sen, tlf, 8942 2397, psm@cfa.au.dk.

Visioner for Fakultetet præsenteres
på stormøde den 21. april
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har med års
mellemrum afholdt et åbent stormøde, kaldet
Lundsgaard Mødet for fakultetets studerende og an-
satte. Her har ledelsen fremlagt sit syn på
Fakultetets situation og givet sine bud på Fakultetets
udviklingsmuligheder.

Ved dette års møde, som vil blive afholdt den 21.
april kl. 15-16 i Lundsgaard Auditoriet, vil Dekana-
tet præsentere en status for Fakultetet indenfor øko-
nomi, forskning og uddannelse. Samtidig vil ledelsen
præsentere sine overvejelser og planer for Fakultetets
udvikling frem til foråret 2005, hvor den nye
universitetslov træder i kraft.

KU2005 - køreplan for overgang til
ny økonomistyring forventes
vedtaget i april
I forbindelse med universitetets og dermed
fakulteternes overgang til selvejende institution skal
også universitetets økonomistyring lægges om. På
baggrund af et analysearbejde fra efteråret 2003,
hvor konsulentfirmaerne PA-Consulting og
PriceWaterhouseCoopers bistod universitetet, skal
der nu udarbejdes konkrete implementeringsplaner
for analysens anbefalinger.

Den største ændring i forhold til det nuværende sy-
stem bliver, at det nye regnskab også skal omfatte
værdien af udstyr og inventar. Værdiansættelsen
kræver en omfattende registrering af alt udstyr over
100.000 kr. og vil være baseret på købspris, afskriv-
ning og slitage. Derudover skal en lang række øko-
nomi- og regnskabsrutiner digitaliseres og selve
regnskabsregistreringen decentraliseres til fakultets-
/institutniveauet.

Med det nye system kan universitetets økonomisty-
ring sammenlignes med enhver moderne erhvervs-
virksomhed, som har driftsbudget, likviditetsbudget
og investeringsbudget.

Frem til 1. januar 2005 skal universitetets fakulte-
ter og institutter ændre deres økonomistyring efter
en nøje implementeringsplan. Det skal føre til, at
den overordnede styringsmodel er klar til brug inden
udgangen af 2004, mens der er tid til at få de sidste
praktiske detaljer på plads i løbet af 2005. Den ende-
lige køreplan for omstillingen til nyt økonomistyrings-

system vil blive forelagt for Universitetets styrings-
gruppe i april og forventes godkendt inden udgangen
af april.

Du kan finde analyserapporten, arbejdsplaner for de
enkelte implenteringsprojekter m.v. på KU2005-pro-
grammets hjemmeside: www.ku.dk/ku2005 samt i
grupperummet "KU2005" på PUNKT KU.

Tidsfrist for registrering af
kemikalier er udskudt
Den krævede registrering af kemikalier på fakulte-
tet har ikke været lutter sjov: Blandt andet er ud-
vælgelsen af database til fakultetets kemikalie regi-
strering er sket til nogles utilfredshed. Valget af
databasen ”Kemibrug” er truffet fordi Kemibrug, med
finansiering fra DTU og Københavns Universitet til
lønninger, fortsat vedligehold og udvikling er sikret
kontinuitet og at systemet hele tiden lever op til de
seneste lovkrav. Endelig betyder valget af Kemi-
brug, at vi selv har indflydelse på hvad systemet skal
kunne.

Mange på Fakultetet opfatter den lovpligtige regi-
strering som en unødvendig ekstraopgave. Fakultetets
arbejdsmiljøkonsulent Lise Heimark er enig i, at
kemikalieregistrering er en ekstra arbejdsbyrde, men
skal som miljøkonsulent sikre, at registreringen bli-
ver gennemført. Registreringen skulle oprindeligt
være gennemført inden 1. november 2003, men er
blevet udskudt blandt andet på grund af forsinkelserne
mht. valg af database.

Registreringen sker ikke kun for at opfylde lovens
krav men også for at kunne videregive livsvigtige
oplysninger. Hvis ulykken indtræffer, er det vigtigt,
at bl.a. brandmyndighederne hurtigt kan få adgang
til information om opbevaringssteder, farlighed m.v.
for fakultetets kemikalier. Også miljømyndighederne
og Arbejdsmiljøtilsynet vil med mellemrum afkræve
fakultetet ajourførte oplysninger om vores kemika-
lier. Ansvaret for fakultetets kemikalier, herunder
indtastning af oplysninger og ajourføring, er delege-
ret til udvalgte kemikalieansvarlige på institutterne.

Yderligere oplysninger: Arbejdsmiljøkonsulent Lise
Heimark, lok. 270 30, lhei@adm.ku.dk

Parkeringskælderen under Panum
skal rømmes i påsken
Parkeringskælderen under Panum bygningen skal
rengøres og skal derfor rømmes i påskeugen. Man-
dag den 5. april afspærres de røde, grønne, og blå
områder nærmest nedkørslen fra Blegdamsvej. Drifts-
afdelingen oplyser, at biler og andet materiel som

ikke er væk fra dette område mandag den 5. april vil
blive fjernet på ejerens regning. Udgifterne til at
fjerne en bil er i størrelsesordenen 1.000 kr.

Området vil igen være tilgængeligt for parkering fra
tirsdag den 13. april. I arbejdsperioden vil der være
mulighed for parkering i det orange og lilla område
nærmest Nørre Allé.

Yderligere oplysninger: Driftsafdelingen, Intern ser-
vice,  att.  Steen Jørgensen, lok. 27 031,
sjo@adm.ku.dk.

MAI samarbejder med MTVU om
personale- og ledelsesværktøjer
Medicinsk-Anatomisk Institut er sammen med 13
andre offentlige forskningsinstitutter involveret i et
”pilotprojekt vedr. personale- og ledelsesværktøjer
ved offentlige forskningsinstitutioner”. Projektet er
initieret af  Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling og koordineres af Copenhagen Business
School.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse på in-
stituttet har projektlederne på CBS formuleret en
række indsatsområder. Temaerne, som følges af tre
arbejdsgrupper på instituttet, er:

· Generationsskifte på instituttet, rekrutte-
ring og fastholdelse af nye medarbejdere
· Fastholdelse og udvikling af gode, interne
miljøer og videndeling på tværs
· Øget bevidsthed om og synliggørelse af
instituttets faglige profil.

Arbejdet på MAI afsluttes med et 2-dages internat-
møde for alle medarbejdere i slutningen af april.
Internatets konklusioner og anbefalinger skal danne
grundlag for en handlingsplan for instituttets frem-
tid, som institutbestyrelsen skal udarbejde i løbet af
efteråret.

Yderligere oplysninger: Medicinsk-Anatomisk Insti-
tut, institutleder, lektor, dr. med. Ole William Pe-
tersen, lok. 272 84, O.W.Petersen@mai.ku.dk eller
professor, dr. med. Bo van Deurs, lok. 272 79,
B.v.Deurs@mai.ku.dk

REFERAT AF MØDE
MELLEM DEKANAT OG
STUDENTERREPRÆSENTANTER
Tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13.00 - 14.00
Til stede: Dekan Ralf Hemmingsen, prodekan Ulla
Wewer, Nicolai Halvorsen (studenterpræst), Maria
Harpsøe (IMCC) og Christian Pinkowsky (suppleant
for Rasmus Køster, IMCC)

Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 udgik, idet det skal behandles i studienævnet.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2) Status på planer vedr.
fakultetsdagen 2004
Ralf Hemmingsen orienterede om fakultetsdagen den
7. oktober. IMCC meddelte, at de vil være meget
interesserede i at have en stand på dagen. Ralf
Hemmingsen konkluderede, at det vil meddelt alle
stu-denterorganisationerne, at der vil være mulig-
hed for at have en stand.

Ad 3) Status på arbejdet i
Begivenhedskomitéen
Anita Damsgaard Jensen anmodes om at komme med
en status på næ-ste møde den 1. juni 2004.

Ad 4) Basisgrupper med på RUS-tur
Punktet udgik.

Ad 5) Exchangeboliger
Maria Harpsøe redegjorde for, at IMCC ofte har
behov for gæsteboli-ger i omkring en måned til stu-
derende fra udlandet. De indkvarteres ofte privat,
men der er brug for supplerende indlogerings-
muligheder. IMCC forhørte sig derfor om mulighe-
den for at anvende fakultets gæ-steboliger.
Ralf Hemmingsen tilbød sammen med Drifts-
afdelingen at undersøge muligheden for, at stude-
rende kan leje gæsteværelser i gæsteforsker-bygnin-
gen.
Ulla Wewer foreslog at kontakte KU’s Internatio-
nale Kontor og at undersøge muligheden for at leje
sig ind på kollegierne i sommermå-nederne.

Ad 6) Eventuelt
a) Christian Pinkowsky spurgte til oversigten over
studenteror-ganisationernes lokaler på fakultetet,
som var omtalt i referatet fra sidste møde.
Ralf Hemmingsen svarede, at dekanatet ikke har
modtaget oversigten. Han tilføjede, at det overvejes
at forbedre forhol-dene for studenter-
organisationerne. Studenterfaciliteterne er ved at
blive gennemgået, og der vil blive afsat midler i
2005 til forbedringer, især til de tandlæge- og
folkesundhedsviden-skabsstuderende.
De studerende ser gerne, at studenter-
organisationernes lokaler samles.

b) Nicolai Halvorsen spurgte til planerne om en flyt-
ning af Insti-tut for Folkesundhedsvidenskab til
Kommunehospitalet.

Ralf Hemmingsen svarede, at analysearbejdet fort-
sætter, og at det forventes, at der er en afklaring
inden for to måneder.

c)Næste møde er fastsat til tirsdag den 1. juni 2004
kl. 13.00-14.00.

Referent: Christina Holbøll

STUDIET
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Studievejledningen
TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN &
DEN INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

Uge 13
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 22/03          – 1000 – 1200 Suzanne Andersen International
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

Uge 14
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 29/03 1300 – 1400 1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 30/03 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 31/03 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 31/03 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 01/03 0900 – 1000 1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 01/03 1200 – 1300 1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 02/03 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Uge 15
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 05/03 1300 – 1400 1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 06/03 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 07/03 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 07/03 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin

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...

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent
semester én gang. Såfremt du ønsker
gentagelse af undervisningen i et fag
eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om
gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for Fase
II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis
man framelder sin holdplads inden disse datoer kan
man blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle
søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig
framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at
stå tom, men kan bruges til andre studerende eller
merit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev flere
studerende indstillet til udskrivning, fordi de
ikke opnåede dispensation til endnu et
eksamensforsøg, eller  en tidsfristforlængelse
til beståelse af studiet.
Heriblandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan
kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende
problemer !

Studienævnet

ER DU
GRAVID?
Der er kommet nye
regler for ekstra tid til
eksamen såfremt man
er gravid.

Følgende er gældende fra
dette forår:
Ved Graviditet gives der ikke
administrativt ja til forlænget tid
ved eksamen.  Ansøgning med
særlig begrundelse og doku-
mentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til
dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende
uddannelse.

Ved amning gives administra-
tivt ja til 25% ekstra tid  - dog
kun ved eksaminer på min. 2,5
time og såfremt barnet er un-
der  6 mdr. gammelt.

Under alle omstændigheder
skal man henvende sig til
Studievejledningen for Medicin
med henblik på at udfylde en
korrekt ansøgning om dispen-
sation.

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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Info 1. - 5. semester
1. OG 2. SEMESTER !!!
Der 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...........

6. SEMESTER
Det har tidligere været besluttet, at
flytte bachelor-eksamen fra 17. til
18. juni!

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
v/Michael Sørensen

Dette annulleres hermed, da de øvrige frister fsa.
karakteropslag og afholdelse af reeksamen i så fald
ikke kunne overholdes. Følgende er derfor gældende:

Ordinær eksamen: 17. juni
Karakteropslag: 1. juli
Syge/re-eksamen: 8. juli

Jeg beklager den ulejlighed det måtte have medført.

vh
Michael Sørensen

Info 6. - 13. semester
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

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

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

STUDIET
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LÆGEVIKAR-
KURSER
FADL har nu med stor
succes gennem godt et
år, afholdt kurser for
lægevikarer i medicin,
ortopædkirurgi 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.

Vi har pt. modtaget 1 ønske om et lægevikarkursus i
psykiatri. Da oprettelse af nye kurser, som nævnt

Studietilbud
kræver potentielle deltagere må I derfor meget gerne
skrive hvis I er interesseret i nye kurser.

Skriv til alundh@stud.ku.dk

Venlig Hilsen
Andreas Lundh
FADLs Medlemsfordelsudvalg

ETÅRIGT GENETISK
FORSKNINGSPROJEKT.
En medicinstudernede søges til et 1.
årigt forskningsprojekt med titlen
”Lokalisering og identifikation af
sygdomsgener for idipatisk abortus
habitualis”.
Studiet skal foregå i  et  samarbejde med
fertilitetsklinikkerne på Rigshospitalet og Skejby
sygehus samt Genetisk Institut, Odense Universitet.
Der planlægges en gennemsøgning af det humane
genom for kandidatområder med gener af betydning
for udviklingen af abortus habitualis (gentagne
spontanaborter).  Der skal foretages analyser af DNA
fra probander, søskende med gentagne aborter samt
forældre i 80 (allerede identificerede) familier med
flere tilfælde af abortus habitualis.
Den studerendes opgave bliver primært at varetage
logistikken ved indhentning af spørgeskemaer og blod-
prøver; men vil også blive indført i metodologien ved
DNA analyse og genetisk koblingsanalyse. Et godt
springbræt hvis du drømmer en karriere indenfor
genetik eller fertilitetsbehandling.

DANFYT INVITERER TIL
RUNDVISNING PÅ UD-
STILLINGEN
”FRA KLOSTERHAVE TIL
MEDICON VALLEY”
ONSDAG D. 28 APRIL 2004 KL
17.00, ESRUM
Esrum kloster, Klostergade 11,
Esrum, 3230 Græsted
- der vil være mulighed for at spise
middag sammen på klosterets
restaurant.

Udstillingen ”Fra klosterhave til Medicon Valley”
tegner et rids af 1000 års farmacihistorie. Med ud-
gangspunkt i klosterhaven på Esrum Kloster beret-
tes om, hvordan havens urter leverer råstoffer til
middelalderens urteafkog, grødomslag, miksturer og
dråber.
Fra 1500-tallet forfiner apotekerhåndværket frem-
stilling og distribution, indtil videnskaben og den
teknologiske udvikling for godt 100 år siden lægger

Den studerende tænkes aflønnet med et
scolarstipendium på 10.000 kr/måned fra H:S.
Er du interesseret kontakt da undertegnede snarest
og inden 1. april på : obchr@post5.tele.dk eller 35 45
84 86 (i arbejdstiden)

Ole B. Christiansen, afdelingslæge, dr. med.
Fertilitetsklinikken 4071
Rigshospitalet, Blgdamsvej 9
2100 Kbh Ø

STUDIET
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grunden til nutidens farmaceutiske industri. Udstil-
lingen har været vist fra 15 maj 2003 og slutter 30
april 2004.
For yderligere information om udstillingen se
www.esrum.dk

Vi mødes foran Esrum kloster kl 17.00 og får en
rundvisning i klosterhaven. Dernæst vil der være
mulighed for at spise på klosterets velrenommerede
spisested. Middagen koster 150 kr. eksklusiv drikke-
varer. Efter middagen vil der være rundvisning inde
i selve museet. Biolog Hans Wernberg vil forestå
rundvisningen.

Tilmelding er nødvendigt. Senest  15 april på e-mail
til janne2@a.cirque.tv eller til Janne Funder Jensen
på tlf: 24407421.
Entreen er gratis for DANFYT medlemmer.
Ikke medlemmer er velkomne og betaler normal entré
40 kr.

Transport: Bus 305, 306 og 331 kører til Esrum by,
nær klostret.
(bus 305  Hillerød til Gilleleje; bus 306 Hillerød til
Hornbæk; bus 331  Helsingør til Helsinge). For biler
er der tilkørsel via grusvej til P-plads syd for Esrum
Møllegård fra Frederiksværksvej (rute nr. 205).

DANFYT   DANSK SELSKAB FOR PLANTEMEDICIN
(tidligere Dansk Selskab for Fytoterapi)
Medlem af ESCOP (European Scientific Cooperative on
Phytotherapy).
Sekretariat: Danmarks Farmaceutiske Universitet, afd.
for Farmakognosi,
Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Tlf.:
35306294   www.danfyt.dk

SCHOLARSTIPENDIAT
TIL WHIPLASH UNDER-
SØGELSE
Parker Instituttet har et
scholarstipendium ledigt til besættelse
snarest og for en periode af 6 mdr.
Forløbet vil kunne bruges til en
OSVAL 2 opgave.

Emne:
En opgørelse af behandlingsforløb af 60 personer ramt
af whiplash skade.
Alle 60 har gennemgået et fastlagt undersøgelses- og
behandlingsprogram. Materialet skal nu bearbejdes
og sammenlignes med en ubehandlet kontrolgruppe.

Dine forudsætninger:
Kendskab til databasebehandling
Statistik på brugerniveau
Interesse for ryg/muskellidelser

Nærmere oplysninger:
Professor, dr.med. Henning Bliddal, e-mail:
hb@fh.hosp.dk
Om Parker Instituttet:  se hjemmeside
www.parkerinst.dk

STUDIET
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MSR og internationalt
arbejde
I MSR opdagede vi for et års tid
siden at vi internationale
sammenhænge bliver
repræsenteret af en organisation
der hedder IFMSA (IMCC i DK).
Siden da har vi arbejdet for at
få et samarbejde med denne
organisation op at stå og derved
øge vores internationale
kontakter og samarbejde. Det
har resulteret i et samarbejde
mellem IMCC og MSR (desuden
MR i Århus) om gruppen
SCOME.

Hvad er IFMSA?
IFMSA er en parablyorganisation med medlem-
mer fra mere end 90 lande verden over. IMCC
er det danske medlem af IFMSA. IFMSA sam-
arbejder officielt med bl.a. WHO og UNESCO
og har i forbindelse med medicinsk uddannelse
et medlem i WFME’s og AMEE’s executive
boards. To gange om året afholder IFMSA in-
ternationalt møde som samler mellem 400 og
700 medicinstuderende fra hele verdenen.
Hvad er SCOME?
SCOME står for Standing Committee On
Medical Education og er en undergruppe inden-
for IFMSA. SCOME er en gruppe som arbej-
der for at forbedre medicinstudiet og implemen-
tere optimale læringsmiljøer verden over.

Hvad laver de?
SCOME fungerer som et diskussionsforum for
medicinstuderende som arbejder med at forbedre
medicinsk uddannelse. Aktiviteterne initieres og
udvikles af medicinstuderende. SCOME arran-
gerer bl.a. training-workshops som har til for-
mål af lære medlemmerne om forskellige per-
spektiver indenfor medicinsk uddannelse så de
hele tiden er opdateret. De har hele tiden ar-
bejdsgrupper som behandler forskellige emner
indenfor uddannelse. Desuden arrangerer de
workshops om og tager stilling til politiske be-
slutninger som vedrører uddannelse. Senest blev
der i februar afholdt en workshop om Bologna-
Prag deklarationen (omhandler at man forsøger
at ensrette universitetsuddannelser i Europa for
bl.a. at øge mobiliteten), som følges op af endnu
workshop i juli måned som MSR er med til at
arrangere.

Hvad er MSR’s mål med dette?

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

Vi mener, at vi kan lære meget af at samarbejde
med en international organisation der har kon-
takter til vigtige internationale organisationer.
 Desuden at et samarbejde med studerende ver-
den over kan være med til at forbedre vores
uddannelse lokalt. Derudover mener vi, at Dan-
mark SKAL være med når der udfærdiges
statements om beslutninger i Europa som ved-
rører uddannelse.

Sidst men ikke mindst vil dette samarbejde være
med til at binde vore organisationer bedre sam-
men.

Vil du vide mere?
Kontakt MSR’s internationale koordinator på
cjd@stud.ku.dk eller tjek www.ifmsa.org/
scome. Kom desuden til MSR’s møde d. 1 april
kl. 16 i FADLs mødelokale, hvor der vil være et
oplæg om SCOME og information om hvad der
skete på sidste IFMSA møde.

Christina Jensen-Dahm

IFMSA-marts møde i Vene-
zuela 2004
To gange om året afholder
IFMSA et internationalt møde
som samler mellem 400 og 700
medicinstuderende fra hele
verdenen. MSR var
repræsenteret på mødet og
følgende er et kort resume af
hvad der skete ved SCOME-
sessionerne:

Undervisningsmetoder. Oplæg om
PBL og efterfølgende diskussion
af undervisningsmetoder.
Af fordele ved PBL blev nævnt: indlæring i kon-
tekst hvilket gør at man husker bedre, gør stof-
fet interessant, klinisk indgangsvinkel. Ulem-
per: Alle lærer på forskellige måder, man kan
ikke nå at lære nok. Efterflg. diskussion af, hvad
den vigtigste færdighed er for en læge og hvor-
dan man bedst lærer studenterne dette. Kon-
klusionen var at med de store ændringer i viden

og metoder der sker indenfor medicin er det vig-
tigste ”life-long learning”, hvilket desuden er et
vigtig argument for PBL da man herved opnår
en problem-orienteret tankegang og selv at op-
søge ny viden.

Etik.
Oplæg fra Prof. Williams fra World Medical
Association om undervisning i etik på medicin-
studiet og hvordan vi får mere undervisning i
etik ind i studiet.

Bologna-Prag deklarationen
(politisk beslutning som medfører en ensretning
af Universitetsuddannelser i Europa, bl.a. for
at øge mobiliteten. Indeholder desuden opde-
ling i Bachelor-kandidat).
Opfølgning på workshop afholdt i februar. Ef-
ter diskussion blev det aftalt at afholde en
opfølgende workshop i juli som MSR er med til
at arrangere.

Outcome-based education.
Hvordan kan vi bruge ”outcomes” (hvad en læge
bør kunne) til planlægning af vores uddannelse.
Gruppearbejde om dette, fortsætter i arbejds-
grupper og på august-mødet.

Christina Jensen-Dahm

MSR tager for tiden fat på
følgende emner:
Mobning af norske og svenske
studerende

Flere svenske og norske studerende føler, de
skal forsvare, de læser i Danmark.

Hvis du har erfaringer med dette, kan du skrive
til annekatrine_holm@hotmail.com

Næste møde: 1. april kl. 16
i FADL's mødelokale

INDRE ORGANER
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Annoncer

EN KLASSIKER SÆLGES!!
F. Bojsen-Møller; Bevægeapparatet 9 udgave.
Sælges for 17,50 eller to Pilsner Urquell Ring til

Christen: 26122840

EFTERLYSNING
Var du for stiv til sidste lange fredagsbar??
Det kan jo ske for alle… Jeg savner min sorte
NORTH FACE jakke incl. fleece og vil blive SU-
PER glad for at få den igen.

Ring 28341826

- SØGER RUS INSTRUKTØ-
RER!
Til september starter 2’ årgang på Med.Tek ud-
dannelsen – ca. 60 studenter.
Vi afholder RUS-kursus i perioden:  23.- 27. august.
i en hytte i Holte.

Der findes en allerede en god RUS instruktør
gruppe, men vi mangler 2-3 stud.med.’ eller FSV-
stud. som har lyst til at indgå i gruppen. I kan
bidrage med viden om ”Panum-livet” og hjælpe
til med at integrere de nye Med.Tek studerende
på KU/SUND.

RUS-kurset afholdes i samme stil som medici-
ner-ruskurserne, men selvfølgelig tilpasset
Med.Tek. uddannelsen.

Se www.medicin-ing.dk for nærmere oplysninger
og kontakt studieleder Flemming Dela
(fdela@mfi.ku.dk) – Panum 12.4.7.

STUDENTERJOB
RETSMEDICINSK INSTITUT
Retspatologisk afdeling søger studenter til
scanning af vores omfangsrige billedmateriale.

Til undervisningsbrug ønsker vi vores samling af
dias-billeder digitaliseret. Arbejdet vil foregå på
afdelingen.

Kvalifikationer
Kendskab til retsmedicin og basal PC erfaring vil
være en fordel, men ikke en nødvendighed.
Arbejdstiden bestemmer du helt selv, eventuelt
uden for afdelingens åbningstider.

Aflønning sker efter reglerne for studenter-
medhjælp.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse,
tlf.nr. og studieoplysninger senest den 5. april
2004. Du er velkommen til at kigge forbi i vores
åbningstid, hvis du ønsker yderligere informa-
tion.

Ansøgningen sendes helst på e-mail til:
shhansen@forensic.ku.dk eller til
Retspatologisk afdeling
Retsmedicinsk Institut
Frederik den Vs vej 11
2100 København Ø

Det Retsmedicinske Institut ønsker en arbejds-
plads som afspejler sammensætningen af vores
brugere og vi opfordrer derfor alle interesserede
uanset alder, køn, religion, seksuel orientering
eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

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
turnus1_82004@hotmail.com

FADL

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: kkf@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.

Eventuelt ekstra kursus i medicin
FADL har den 9. – 10. marts 04 afholdt kursus i
Medicin for kommende lægevikarer. Grundet syg-
dom på sekretariatet var annonceringsperioden me-
get begrænset. FADL overvejer at afholde endnu et
kursus, den 21. – 22. april 04, sted: Idrætsmedicinsk
Klinik på Bispebjerg. Du bedes venligst kontakte
sekretariatet – 3532 74 90, eller via mail kkf@fadl.dk
hvis dette har din interesse. Kursus vil naturligvis
kun blive afholdt, hvis der er tilstrækkelig interesse.

Kontingentbetaling vedr. perioden l.
februar – 31. juli 04
Som tidligere meddelt er kontingentopkrævningerne
udsendt i februar måned 04 med betalingsfrist den l.
marts 04. Kontingentet andrager kr. 800,00. Tors-
dag den 11. marts 04 er der udsendt rykkergirokort.
Betalingsfristen er fastsat til den
18. marts 04. Betaling efter denne dato vil medfører
et rykkergebyr på kr. 150,-.
Sekretariatet forventer at udsende endnu et rykker-
girokort i indeværende uge.

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

INDRE ORGANER
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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

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 brand-
kursus?

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

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

Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroni-
ske brandtest på Trygbrandskole?

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk

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

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 da-
gen indtil kl. 21:00 Ring på chancen fra kl. 08:30 Ven-
ligste hilsner fra Vagtafdelingen

HJEMMEHOLD  -  SPV- HOLD
1505.
Til hjemmehold, der passer 2-årig dreng i Holte, søges
1 nyt holdmedlem.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentligt i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Patienten har en ikke diagnosticeret hjernelidelse og
dertil relateret epilepsi og
psykomotorisk retardering.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje -primært  i observation med henblik på anfald og
behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4 vagter pr. måned.

Kvalifikationer: SPV med min 400 timer, meget gerne
børneerfaring/B-SPV kursus.
SKAL være ikke-ryger.

Ansøgningsfrist : Fredag d. 15. april til Vagtbureauet.
                            Yderligere oplysninger ved hen-
vendelse til holdleder Heidi på 45422763 eller til Vagt-
bureauet.

Ønsker du at være sikret en god indkomst
i sommerperioden 2004?

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER AFLØSER FOR
SOMMEREN.

Vi er lille hyggeligt hold, som passer en 17-årig dreng i
hans hjem på Amager.
Han lider af sygdommen Mb.Crouzon.
Vi dækker 10-timers nattevagter fredage og lørdage
hver anden weekend samt på
helligdage og i skoleferien.
Arbejdet består primært i overvågning, da drengen  li-
der af søvnapnø og derfor
sover med ventilationsmaske tilsluttet CPAP-system.

Krav:
· Du skal kunne tage 7 vagter i maj måned:
Den 19.,20.,21.,22.,28.,29 og 30. maj
samt være interesseret i at tage mange vagter i dren-
gens sommerferie i perioden
18. juni – 1. august.
(Du vil få mulighed for at få ca. halvdelen af vagterne
i denne periode og at kunne
planlægge dine vagter i rigtig god tid før sommerfe-
rien, hvis det ønskes).

Yderligere oplysninger: Holdleder Karin, tlf. 2042 0791

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. marts 2004 kl. 16:00
på Vagtbureauet.
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IMCC
IMCC FREDAGSBAR "DRUK
UDEN GRÆNSER"
IMCC siger mange tak  til alle, der kom
og støttede os til IMCCs
fredagsbar "Druk uden grænser".
Overskuddet til landminerydning blev
på
ca. 900 kr. Desuden en stor tak til alle
der hjalp til på dagen.

VIND ET STETOSKOP MED 3OM1
Svar på nedenstående og send svaret pr. e-mail til:
kontakt@3om1.dk og vær med i 3om1’s fantastiske
konkurrence.
Du kan vinde både otoskoper og et stetoskop til en
værdi af 1200 kr. Desuden har FADL stillet både et
EKG-atlas og deres bog: ’Øjenvidner’ på højkant…

1)
a. Støtter 3om1 bevarelsen af regnskoven?
b. Kan man besøge projektet i Indien?
c. Kan du blive aktivt medlem i 3om1?

2)
Løs rebussen:

3)
      Skriv et par sætninger om hvad du synes om
3om1
      (besvarelsen vil ikke indgå i bedømmelsen, men
skal udfyldes)

Sidste frist for indsendelse af svar er 1. april. Vin-
derne vil blive kontaktet og offentliggjort i studie-
bladene ved førstkommende lejlighed.
MVH: 3om1

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
konfliktforhold.

INDRE ORGANER
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Basis-
grupper

FODBOLDPIGER
(OG DRENGE)! -
FRA ALLE SEME-
STRE!!

Er du også en af dem, der
læser for meget om, hvor
sundt sport er - men
laver alt for lidt??!Eller synes du bare det kunne
være sjovt og rart at spille lidt bold, så
hjælp os med at starte et fodboldhold!
Vi er de sejeste, sødeste og sjoveste fodbold-
venner, og vi har mulighed
for at leje en hal til indendørsspil, indtil vi ryk-
ker ud i vejret.
Vi kan spille en gang om ugen eller to, afhængig
af lyst og tid. Vi er
indtil videre en blandet flok, nogen har spillet
længe, andre har bare det
der skal til… Vi vil spille seriøs bold, men der
skal være plads til gøgl!
Lyder det som noget for dig, så skriv til

eliseha@stud.ku.dk eller
mail@jaca.dk eller

mød os i kantinen mandag d. 29/3 kl 14:00!

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, mel-
lem 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 andre.

Du er hjerteligt velkommen uanset om du er nybe-
gynder eller en erfaren strikker!

2.Bibelsk Gastronomi

17.30(17.45)-18.15 Gudstjeneste v. Nicolai
Halvorsen i Skt. Johannes Kirke
18.30-19.15 Bibelsk inspireret måltid – herun-
der oplæg v. Lise Lotz
19.15-20.00 Vi snakker - og strikker evt. vi-
dere.

Vi indleder aftenen med en gudstjeneste i Skt. Jo-
hannes Kirke på Skt. Hans Torv, der kredser om
temaet ”mad” og kobler det sammen med den fore-
stående påske. Herefter går vi over i lokalerne på
selve torvet, hvor vi spiser et lækkert måltid inspi-
reret af Bibelen og hører et oplæg om bibelsk gastro-
nomi 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 vild-
farne strikkepinde og uld-i-mund.

Tilmelding er nødvendig på lotz@adm.ku.dk, 35 32
760 94 eller via hjemmesiden senest onsdag den 24.
marts.

INDRE ORGANER
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Debat
STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET UN-
DER KØBENHAVNS AMT!
ELLER HVAD?!
Nogle vil formentligt genkende denne artikel for den
ligner en artikel, der dukkede op i MOK for cirka et
år siden og det er med en hvis resignation, at jeg
føler mig nødsaget til at skrive denne artikel – og
gentage mig selv:

Men hvem er jeg? Jeg er næstformand i Klinik-
udvalget under Københavns Amt og jeg kan faktisk
ikke lide to ting:

1. Høre mig selv tale til klinikudvalgsmøderne,
fordi der ikke er andre studerende, der tager ordet.
2. Udtale mig på vegne af hundredvis af  medi-
cinstuderende, som klinikudvalget planlægger under-
visning for på en stribe sygehuse i Københavns, Vest-
sjællands og Storstrøms Amter.

Vi er det største Klinikudvalg med den største del af
de studerende på den kliniske del af uddannelsen.
Samtidig har vi den største geografiske spredning og
den største undervisningskapacitet af alle klinik-
udvalg, hvilket betyder, at mange studerende fra de
andre klinikudvalg deltager i uddannelsen på disse
sygehuse.

Alt dette gør det til en stor og spændende udfordring
at være næstformand og jeg har selv ikke de store
ambitioner på vegne af Klinikudvalget.
Det handler om at få det til at fungere, at sige sin
mening, når den ønskes hørt – og længere er den
faktisk ikke. Der sidder faktisk en masse ildsjæle i
klinikudvalget, hvilket vil sige jeres kliniske lærere,
kliniske tutorer og lektorer, professorer, der gerne

SUND POLITIK
Politik i FADL og på landsplan

Af Simon Serbian, formand for Sundheds- og
uddannelsespolitisk udvalg

Skal optaget til medicinstudiet øges? Hvor mange
kan man være i klinik på en afdeling? Hvordan skal
adgangsbegrænsning til kandidatdelen være (!) ? Er
der brug for debat om turnusordningen? Er vi som
studerende et godt forbillede for patienterne? Og
hvad mener vi om sundhedsfremme?

SUPU
I et års tid har FADL nu haft et såkaldt Sundheds- og
uddannelsespolitisk udvalg (SUPU). I udvalget ar-
bejder vi – som navnet siger – med uddannelse og
sundhed på landsplan for os de ’kommende læger’.
Siden efteråret har SUPU omfattet både aktive fra
FADL og fra de medicinske studenterorganisationer,
der har studieordningsekspertisen – i Kbh. er det
MSR (Det Medicinske Studenterråd).

Øget optag?
I et godt stykke tid nu, har det fra politisk side lydt,
at måden hvorpå sundheden i landet sikres er ved at
uddanne flere læger. Og derfor skal optaget til
medicinstudiet øges! Det mener vi ikke er en god
idé. Det er vores umiddelbare holdning, at optaget
ikke bør øges – primært fordi der ikke er plads,

Tid: 25. marts 2004, kl. 17:30
Sted: Skt. Johannes Kirke og derefter lokalerne ”Jo-
hannes 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 uorga-
nisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man koble
en teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi.
Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er
også mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet
opstået ved et tilfælde? hvad karakteriserer menne-

MÅNEDSMØDE ONSDAG
DEN 7. APRIL KL. 16.00 I
FADL´S MØDELOKALE
Dagsorden
1. Siden sidst
2. Fastlæggelse af efterårets arrange-
menter
3. Nyt fra udvalgene
4. Eventuelt

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

WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

skeligt liv i forhold til dyr? Spørgsmål om bevidsthed
- selvbevidsthed og i forlængelse heraf kunstig intel-
ligens.

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 ind-
lede 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 Hal-
vorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.

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

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14 og på HCØ (bagest i
vandrehallen) onsdage 13-15 samt efter aftale. Des-
uden kan han kontaktes via mail: pnh@adm.ku.dk
eller telefon: 20 46 41 93.

Vores forårsprogram er udkommet. Find det ved vores
kontor.

Følg desuden med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/
praest .  Her kan du også tilmelde dig vores elektro-
niske nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret
om vores aktiviteter.

ARVEN
Christoffer (Ulrich Thomsen) er fjerde generation af
det velrenommerede
Stålværk Borch Møller, men har fravalgt familie-
virksomheden til fordel for
en restaurant i Stockholm. Her er han lykkeligt gift
med den svenske
skuespiller, Maria (Lisa Werlinder), men da hans far
begår selvmord kræver
Christoffers mor (Ghita Nørby), at han kommer hjem
og overtager posten som
adm. direktør. Modvilligt vender han tilbage for at
overtage ledelsen af
familiedynastiet. Det kommer som en stor overra-
skelse for både hans kone,
søsteren Benedikte (Karina Skands) og hendes mand
Ulrik (Lars Brygmann), der
ellers var mest oplagt kandidat til at overtage po-
sten. Christoffer tvinges
til at gå drastisk til værks for at redde virksomheden
fra en truende
konkurs, og det bringer ham på kant med både fami-
lien og Maria. ARVEN har en
personlig pris, som han må betale til fulde…

vil høre hvordan det går på de enkelte semestre og
kliniske ophold.
Og de møder op til klinikudvalgsmøderne, på trods af
de har arbejdet hele dagen på sygehuset og der-
hjemme venter en bunke phd.-afhandlinger, skrift-
lige eksaminer (Det er faktisk Jeres eksaminer.) på
en bedømmelse.

Hvad er den konkrete anledning til, at jeg skriver i
MOK?
Vi skulle være tolv studerende og er pt. ikke mere
end 4, hvoraf flertallet er på de sidste semestre
(Selv er jeg på 13. semester.). Det har medført at
studentergruppen har været repræsenteret med ikke
mere end to studerende på de sidste to møder, som
ligner mere end undskyldning end noget andet.

Nu sidder jeg her og spørger mig, hvad jeg skal gøre
ved det? Appellere eller forfatte en moralsk pegefin-
ger? Jeg tror, der eksisterer en udbredt misforstå-
else: Man bliver altså ikke overdynget med arbejde
og ansvar, de står uden for diskussion at Jeres studie
har første prioritet. Man har altså lov til at sige fra
og det er trods alt kun et møde måneden, som kun
tager 1½ til 2 timer!

Jeg har faktisk overvejet at være ligeglad:
For jeg har kun 4 møder tilbage – så har jeg gennem-
ført studiet og behøver ikke længere mig bekymre
mig om studieforholdene på lægestudiet ved Køben-
havns Universitet.
Har jeg vækket Jeres interesse? I så fald er I vel-
kommen til at kontakte mig.

Vel mødt til næste KU-møde mandag den 5. april
14.45!
Jeg glæder mig til at se Jer.
Lad os få gjort noget ved det!

Jeg vil i hvert fald ønske Jer god fornøjelse med
studiet!
Med venlig hilsen Christopher Schäfer, næstformand,
Tel.: 22775977
Email: schaefer@stud.ku.dk

Skrevet af C.S.                        den 20. marts 2004

INDRE ORGANER
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FOLKESUNDHED-
SVIDENSKAB OG
KOMMUNEHOSPITALET?
 - De studerende kørt ud på et sidespor

Siden uddannelsen Folkesundhedsvidenskab (FSV)
blev oprettet og flyttede ind i lokaler på Panum, har
det ligget i kortene, at uddannelsen skulle flytte ind
på Kommunehospitalet sammen med Statskundskab,
Sociologi og Antropologi. Sammen skulle de fire danne
rammen for et ”Center for Sundhed og Samfund”.
Det var en vision om et tværfakultært samarbejde,
der kunne være med til at katalysere en utrolig spæn-
dende proces på Købehavns Universitet.

Hvad er der så sket siden, at det Sundheds-
videnskabelige Fakultet (SUND), ved dekan Ralf
Hemmingsen, pludselig har luftet ideen om, at man
alligevel ikke ønsker at deltage i dette projekt? Ja,
der er desværre et kort og præcist svar – økonomien
klemmer.

Universitetet skal spare ca. 30000 m2 i forhold til
den nuværende situation. SUND skal spare 6000 m2
af disse. Dette skal være sket senest i 2011. Her er
FSV kommet slemt i klemme, da vi jo faktisk er
planlagt til at skulle flytte til større lokaler. Ved at
lade os blive, mener dekanatet at kunne spare ca.
2000 m2.

Det er ikke fordi, at vi som studerende ikke har
forståelse for den økonomiske situation. Og det er
ikke fordi vi bare vil flytte uanset gode argumenter
imod dette. Nej, vores anke går udelukkende på, at
man dels overhovedet ikke diskuterer de uddannel-
sesmæssige konsekvenser og dels overhovedet ikke
lader de studerende blive hørt. Hele processen fore-
går mellem dekanen og de ansatte eller på møder
under lukkede punkter!

Hvad er meningen?!?

De studerende vil involveres. Vi ønsker en åben de-
bat på hele instituttet. Vi vil have flere argumenter
end økonomiske. Vi vil ikke acceptere topstyring af
et så vigtigt spørgsmål, der berører så mange men-
nesker.

For at ingen er i tvivl, så er de studerende på
Folkesundhedsvidenskab stadig tilhængere af en over-
flytning til Kommunehospitalet. Så længe der ikke
er bedre argumenter, er vi ikke overbevidst om an-
det!

Af Jesper Luthman,
studerende på FSV og medlem af det Sundheds-
videnskabelige Fakultetsråd

hverken på den teoretiske del af studiet eller i kli-
nikken. Men også fordi det ikke er sandsynliggjort,
at lægemanglen skyldes en mangel på yngre læger.
Derimod er det en udpræget mangel på speciallæger
– og de uddannes som bekendt ikke på universite-
terne!

Hvor mange på en afdeling?
Når det er sagt, så er det jo også klart, at vi må være
helt klare på, hvorfor der ikke er plads til flere stu-
derende. Det kræver ikke megen hovedregning at
tælle efter i auditorier og undervisningslokaler. Men
hvordan ser det ud i klinikken? SUPU har arbejdet
med mere præcist at definere kapaciteten. Hvor
mange studerende kan der egentlig være på en afde-
ling? Der er ikke noget let svar. Et bud er: Én stude-
rende pr. lægefunktion – Med lægefunktion menes
her: En relevant arbejdsopgave, som beskæftiger en
læge en arbejdsdag. F.eks. arbejde i ambulatorium,
på operationsgangen, stuegang mv.

Pendle 2 timer?
Derudover står spørgsmålet om langt vi vil rejse for
at komme til klinikafdelingen. I selve universitets-
byerne kan der ofte være let og hurtig adgang til
afdelingerne fra ens bopæl. Men hvis fjernere hospi-
taler skal benyttes (og det bliver de jo), hvor går
grænsen så? Vi mener, at en pendlertid på 1½ time
må være det absolutte maksimum. Hvis det tager
længere tid at nå frem, må der stilles bolig mv. til
rådighed.

Adgang til 7. semester?
Universiteterne har lige fået en ny såkaldt adgangs-
bekendtgørelse. Det er i denne, at titlerne som ba-
chelor og kandidat fastsættes. Dvs. at vi bliver
bachelorer efter tre års studium ... Det er endnu ikke
klart, hvad i alverden vi skal bruge denne titel til.
Men det er ikke det værste. Næste kapitel er nemlig
kandidatuddannelserne (fra 7. semester). Og her be-
tyder bekendtgørelsen, at der skal være et nyt optag!
Og dette skal ske efter såkaldte ”objektive krite-
rier” – på landsplan ...

I yderste konsekvens betyder dette, at vi ikke kan
være sikre på at kunne fortsætte på 7. semester på
det universitet, vi har bestået de første 6 semestre
på, idet der jo er tale om optag på en ’ny uddannelse’.
Altså: tre år i København – og så de sidste tre år i
Odense, f.eks.! Dette er selvsagt helt uacceptabelt.
Der arbejdes derfor intenst med temaet i øjeblikket.
Og målet er klart: Vi skal selvfølgelig kunne fort-
sætte studiet i den by, vi begyndte det i!

Sundhedspolitik
I SUPU er vi ved at lægge sidste hånd på et politik-
papir om sundhedspolitik. Heri vil vi formulere, at vi
som lægestuderende bør fremtræde ansvarsfuldt, fordi
patienter vil kunne se os som forbilleder. Og konkret
tager vi direkte hul på sundheden: Det betyder, at vi
formulerer politik på områder som Røgfrit miljø for
patienter og ansatte, Afvænningstilbud for alkohol,
tobak og andre rusmidler, Motion på recept,
Ernæringsrigtig mad i både personale- og patient-
kantiner – og meget mere.

Billig tobak?
Også en mere samfundsorienteret politik er på dags-
ordenen. Vi anser de nedsatte afgifter på spiritus og
cigaretter for en sundhedspolitisk fadæse. Det bør
snarere være dyrere at købe såvel alkohol som to-
bak. Området er ét, der nyder stor opmærksomhed –
også blandt vores kommende kollegaer i sundheds-
væsnet. Sygeplejestuderendes Landsammenslutning
har således netop vedtaget en udtalelse om emnet
sundhedsfremme, hvor der bl.a. tages afstand fra de
nedsatte afgifter. Vi har besluttet at støtte udtalel-
sen.

Turnus og uddannelse
Lægeuddannelsen begynder som bekendt på univer-
sitetet ved medicinstudiet. Men den fortsætter jo i
turnusansættelsen – og i den videre lægelige uddan-
nelse. SUPU arbejder for at sikre en sammenhæn-
gende planlægning. Vi har udarbejdet en Turnus-
politik, som tager udgangspunkt i en forbedret kli-
nisk uddannelse på universiteterne. Og vi er begyndt
arbejdet på at fastsætte overordnede principper for
medicinstudiet nationalt. I arbejdet vil vi lægge vægt
på, at det danske medicinstudium skal følge nordiske

og internationale standarder for god medicinsk ud-
dannelse.

FADL.dk
SUPUs møder afholdes på skift i det tre universitets-
byer. Møderne er åbne, og alle er meget velkommen
til at deltage i arbejdet. På FADLs hjemmeside
(www.FADL.dk) kan SUPUs referater og politikker
mv. findes. Det næste møde afholdes den 12. maj i
Odense. Interesserede må meget gerne skrive til
serbian@fadl.dk – hvis noget af det skrevne vækker
interessen eller talelysten!

ANMELDELSE AF LINIE
3’S JUBILÆUMSSHOW
  Min gode ven EBBI og jeg havde fået et par billet-
ter til Linie 3’s jubilæumsshow.
Jeg havde gået hele lørdagen med en ubeskrivelig
fornemmelse i kroppen, en fornemmelse af at der i
aften skulle ske noget storslået, noget grandiost, at
jeg i aften skulle være vidne til noget, der ville sætte
spor i min sjæl for altid. I timerne op til showet var
jeg helt rundt på gulvet, mit hjerte hamrede som var
jeg Claus Borres kone, når han kommer hjem fra
værtshus lørdag nat. Cykelturen derned står ligele-
des meget svagt i min hukommelse, jeg husker næ-
sten ikke, at jeg arriverede foran cirkusbygningen,
men så…som lyn fra en klar himmel, var de der - en
enorm plakat af Thomas, Anders og Preben, det var
nu…..!!! Jeg havde været spændt som en flitsbue i
flere uger, og det var nu det skulle ske!! Tæppet gik
fra, og midt på scenen stod de tre største ikoner i den
danske underholdningsindustri, som tre græske gu-
der sendt fra himlen for at frelse enhver person, som
skulle havde brug for at digressere fra dagligdagens
rutine. Mit hjerte sad helt oppe i halsen, og tårerne
væltede ned af mine kinder. Første agt var god,
rigtig god, de ræv os igennem klassiske sketcher og
sange, der var gode for ti år siden, men som funge-
rede endnu bedre i dag. Ebbi og jeg fik bl.a. sunget
med på ”be my life companion” og fik hørt dem jodle
så smukt, at selv de mest hårdføre granvoksne mænd
ikke kunne holde tårerne tilbage.
  Det tog mig nogle sekunder at kapere klokkens
skærende markering af pausens start, det føltes som
blot få minutter siden tæppet var gået fra, men der
var ikke noget tid at spilde, Ebbi og jeg stormede
ned i baren og købte et par colaer og en pakke Toffifee
til deling. Resten af pausen føltes som timer, det var
den rene tortur, men så skete det, lyset blev dæmpet
og tæppe gik fra, og der stod de klædt i smoking
smukkere og mere eventyrlige end nogensinde før.
  Andet akt var om muligt mere spektakulært og
monumentalt end det foregående. De lagde ud med
at imitere ’the Rat Pak’ hvilket de gjorde fyrsteligt,
derefter berigede de os med en svensk gospel sang
efterfulgt af, hvad der skulle vise sig at blive en af
mine personlige favoritter, nemlig Anders Bircows
imitation af Eminem, han iførte sig en kasket som
han placerede skævt på hovedet, og så var han
Eminem!! På et tidspunkt da jeg under nummeret
lukkede øjnene for at få den ultimative nydelse af
musikken, fik jeg en momentan følelse af, at jeg sad
til en genuin koncert med Eminem i Detroits ghetto.
  Da det gik op for mig, at showet var i sine døende
minutter, sad jeg med et mindre hul i min mave, det
var som om, at der manglede et eller andet, jeg
vidste ikke hvad, men der manglede én lille dog
essentiel ting for at fuldende en ellers sublim aften.
Showet sluttede, og jeg kunne stadig ikke finde ud af
hvad der var galt, men så… så skete det – Preben
Christen gjorde sin entré på scenen iført en hylende
morsom hat og en cigaret mellem fingrene, og så
opførte han den sjoveste og kvikkeste imitation af
Dronningen, jeg i mit liv har været vidne til. Showet
sluttede og hullet i min mave var pist forsvundet.
  Da EBBI og jeg igen stod ude foran cirkusbygning,
var jeg fuldstændig drænet for energi, Linie 3 havde
ganske enkelt flået mig igennem hele mit emotio-
nelle spektrum. Nu var der blot tilbage at cykle hjem
og lægge sig i sin seng med en håndvarm flaske
Rasputin og forsøge at lade det hele synke ind.

Skrevet af Thomas Oxholm

DEBAT



16

Studenterklubben informerer

HEY Y'ALL, DET HER ER BARE EN TOTALT FOR
NEDERAGTIG MÅDE AT PARKERE SIN BAGGY DOPE
CYKEL PÅ....DÉR!
BARE IKK' FLIPPET COOL NOK. YO!

DEJLIG LIEBHAVER
CYKELPARKERING TIL-
BYDES HELT GRATIS

OVERDÆKKET PLADS
TIL DERES TOHJULEDE
I LY FOR VIND OG VEJR

KORREKT PARKERET
CYKEL I DERTIL IND-
RETTET STATIV.

TAK!

ELFORBRUGET
Elforbrug pr. md.: 800.000,-
Mulig besparelse pr. md.: 50.000,-
Mulig bonus til studklub: 50.000,-

Panums elforbrug er på 800.000,- kr. om
måneden. Kan vi i fælleskab sørge for at
slukke lyset, når vi forlader et tomt lokale på
Panum, er der mulighed for at spare op til
50,000,- kr. Disse penge kan hjælpe
Studenterklubben med f.eks. at forny
toiletterne. Derfor opfordrer vi fra klubbens
side til at huske at slukke lyset.

MÅNEDENS ØL I STUDENTERKLUBBEN

I ANLEDNING AF
FORÅRETS

KOMME HAR VI
I DENNE

MÅNED DEN FRISKE
CORONA I  BAREN

INDRE ORGANER


