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HVORFOR SER "LÆGENS BORD" UD, SOM DET GØR? OG HVAD KAN MAN TILLADE SIG AT
VISE MIDT I AFTENKAFFEN?
Peter Qvortrup Geisling fortæller om tv-programmet, der hver uge samler op mod 700.000 seere.
Han har blandt andet det bedste brev med, han nogensinde har fået fra en seer.
Sundhedsstof er godt stof, men hvorfor sover Lægeforeningen så i timen, når det handler om selv at
sætte dagsordenen i medierne? Kom og gå til tv-doktoren.
Han kan godt tåle det.

Torsdag den 29. april kl. 16.15 i Lundsgaard Auditoriet

Tirsdag den 27. april kl. 16.15 i Hannover Auditoriet

Mandag den 26. april kl. 16.15 i Hannover Auditoriet

Onsdag den 28. april
FØDSELSDAGSKAGE KLOKKEN 12.00 FORAN DAM AUDITORIET

HVORFOR SER "LÆGENS BORD" UD, SOM DET GØR? OG HVAD KAN MAN
TILLADE SIG AT VISE MIDT I AFTENKAFFEN?
Peter Qvortrup Geisling fortæller om tv-programmet, der hver uge samler op mod
700.000 seere. Han har blandt andet det bedste brev med, han nogensinde har
fået fra en seer.
Sundhedsstof er godt stof, men hvorfor sover Lægefor-
eningen så i timen, når det handler om selv at sætte dags-
ordenen i medierne? Kom og gå til tv-doktoren. Han kan
godt tåle det.

Fredag den 30 april afholdes JUBILÆUMSFESTEN
Festen starter med middag i Kantinen. Der vil blive serveret velkomstdrink,
tre retters menu og vin. Bagefter vil festen fortsætte i Studenterklubben med
dans, musik og ikke mindst FADøL !
Billetter til jubilæumsfesten vil kunne købes for kr. 50,- på FADL’s sekreta-
riat. Festen fortsætter lørdag morgen med 1. maj arrangement i klubben
med morgenmad kl 9.00

AT GØRE SIN PLIGT OG TAGE SIT LÆGELØFTE ALVORLIGT.
Det er to sider af samme sag for Kamal Qureshi, læge og tidligere medlem af FADL, nu folke-
tingsmedlem for SF. Det vil han tale om på jubilæumsugens første dag - mandag den 26. april kl.
16.15 på Panum.
„Fra min tidligste barndom har jeg lært, at jeg har et ansvar for andre mennesker og ikke kun for
mig selv. Det er meget vigtigt for mig at gøre mit bedste for at være der, hvor der er mest brug
for mig. Derfor har jeg arbejdet i Guinea-Bissau og senest, under Irak-krigen, var jeg udsendt til
et hospital i Østjerusalem for Folkekirkens Nødhjælp. Mine pligter ligger ikke kun inden for
Christiansborgs mure“. Pligtfølelse og lægeløftets betydning uddyber Kamal Qureshi den 26.4.04.
i Auditoriet.

I NÆSTE UGE
GÅR DET LØS !
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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:
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Denne redaktion
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Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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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
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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
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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)
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Mød fakultetsledelsen ved Lundsgaard-mødet den 21.
april
Fakultetsledelsen opfordrer fakultetets studerende
og ansatte til at deltage i Lundsgaard-mødet den 21.
april kl. 15-16, hvor dekanen vil fortælle om
fakultetets status og udviklingsperspektiver. Forårets
Lundsgaard-møde indgår i en række arrangementer
for fakultetets brugere, bl.a. om fakultetets arbejde
og organisation efter den nye universitetslov.

Dekanens fremlæggelse vil henvende sig til alle grup-
per på fakultetet og omfatte forskning og de nye
uddannelser, clusters, overflytningen af Institut for
Folkesundhedsvidenskab til Kommunehospitalet, In-
ternational Sundhed, rekruttering af nye forskere og
styrkelse af den eksperimentelle infrastruktur.
Dekanen vil desuden præsentere nogle vigtige perso-
nale- og studenterpolitiske initiativer og vil infor-
mere om budgetrevisionen i 2004 og budget for 2005.

I forbindelse med tankerne om fakultetets fremtid
vil dekanen endelig berøre temaer som forsknings-
frihed, fakultetets styrkepositioner, ekstern økonomi
og betydningen af at være en undervisningsinstitu-
tion. Da emnerne er af betydning for den enkelte og
for vores fælles arbejdsplads opfordrer fakultets-
ledelsen de ansatte til at møde op den 21. april.

Royalt bryllup: Al undervisning aflyst fra kl. 12.00
den 14. maj
Som en opfølgning på finansminister Thor Pedersens
beslutning om at give statsansatte fri fra kl. 12.00 i
forbindelse med det kongelige bryllup den 14. maj,
er det efter en drøftelse i Fakultetets Samarbejds-
udvalg og mellem dekanat og studenter-
repræsentanter besluttet, at al undervisning efter
kl. 12.00 den 14. maj bliver aflyst.

Kun i helt ekstraordinære situationer, kan der gives
dispensation herfor. Dispensationsansøgningen sen-
des til dekanatet, att. Anita Damsgaard Jensen. Be-
slutningen betyder, at både studerende og ansatte
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en halv
fridag medmindre der fra nærmeste leder gives en
uopsættelig grund til at forblive på fakultetet.

Yderligere oplysninger: Fakultetssekretatiatet, Anita
Damsgaard Jensen, adj@adm.ku.dk

Mogens Spang-Thomsen ansat som professor ved Inst.
for Molekylær Patologi
Lektor, dr. med. Mogens Spang-Thomsen er fra den
1. marts 2004 og frem til 28. februar 2005 ansat som
konstitueret professor i eksperimentel cancerforskning
ved Institut for Molekylær Patologi.

Danmarks første professor i Parasitologi og Interna-
tional Sundhed
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har per 1. april
ansat dr. med. Thor G. Theander som Danmarks før-
ste professor i Parasitologi og International Sund-
hed. Den 47 årige professor er ansat ved Institut for
Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, hvor han har
arbejdet som lektor siden 1992.

Professorstillingen er det første af otte såkaldte stra-
tegiske professorater, som blev opslået i 2003 for at
styrke Fakultetets forskningsprofil. Ved professora-
tet vil man samtidig styrke Danmarks i forvejen
stærke position indenfor forskning i malaria og inter-
national sundhed.

Thor G. Theander leder ph.d. forskerskolen i interna-
tional sundhed ved Københavns Universitet og er
desuden involveret i etableringen af Center for In-
ternational Sundhed og Udvikling, CISU, som i som-
meren 2004 oprettes af de Sundhedsvidenskabelige
og Samfundsvidenskabelige Fakulteter i København.

PUCS påbegynder holdningsundersøgelse blandt un-
dervisere
Med henblik på at gøre undervisningen på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet endnu bedre vil
Pædagogisk Udviklingscenter, PUCS påbegynde en
undersøgelse af undervisernes holdning til undervis-
ning og læring. Dette er en forlængelse af den hidti-
dige forskning i de medicin- og tandlægestuderendes
læringsstil og professionsudvikling.

Derfor har PUCS i uge 16 udsendt et spørgeskema til
adjunkter, lektorer og professorer, der underviser på
1.- 5. semester på medicin- og tandlægeuddannelsen.
Hvis underviserne i målgruppen ikke har modtaget

et skema senest den 20. april, bedes de kontakte
PUCS.

Skemaet afsluttes med spørgsmål om forventninger
til PUCS, hvor besvarelserne skal bruges til udvik-
ling af nye kurser og udviklingstilbud. Resultaterne
af undersøgelsen vil blive offentliggjort på PUCS’
hjemmeside.

Yderligere oplysninger: PUCS, att. Lars Kayser,
l.kayser@pucs.ku.dk eller www.pucs.ku.dk

Jens Chr. Thomsen ansat som professor ved Klinisk
Inst. for Oto-Rhino m.v.
Overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte, dr. med.
Jens Christian Thomsen er fra den 1. marts 2004
ansat som professor i oto-, rhino-, og laryngologi
med tjeneste ved klinisk institut for Oto-, Rhino-,
Laryngologi, og Ophtalmologi og Dermato/Venero-
logi.

Elisabeth M. Ralfkiær ansat som professor ved Kli-
nisk Inst. for Diagnostiske Fag
Overlæge ved Rigshospitalets Patologiske afdeling
Elisabeth Methner Ralfkiær er fra 1. april 2004 an-
sat som professor i klinisk patologisk anatomi ved
Klinisk Institut for Diagnostiske Fag.

Nyheder direkte fra PUCS via grupperum i
Punkt.ku.dk
Pædagogisk Udviklingscenter, PUCS, har sit eget
grupperum i universitetets intranet punkt.ku.dk. Hvis
du tilmelder dig grupperummet, vil du fremover kunne
få oplysninger direkte fra PUCS per e-mail eller del-
tage i diskussioner om pædagogik og didaktik.

Du tilmelder dig ved at logge ind i punkt.ku.dk.  Gå
ind under grupperum, hvor du søger efter PUCS.

���������
Som en opfølgning på finansminister Thor Peder-
sens beslutning om at give statsansatte fri fra kl.
12.00 d. 14. maj, er det nu efter en drøftelse i
Fakultetets Samarbejdsudvalg og mellem deka-
nat og studenterrepræsentanter blevet beslut-
tet, at al undervisning d. 14. maj efter kl. 12.00
aflyses.

Således har både studerende og ansatte ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet en halv fridag
i forbindelse med det kongelige bryllup (med-
mindre der fra nærmeste leder gives en uopsæt-
telig grund til at forblive på fakultetet).

Med venlig hilsen
Anita Damsgaard Jensen

AC-fuldmægtig/Head of Section
Ledelsessekretariatet/Deans Office
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Referent: Frem til kl. 17 Berit Cecilie Brix,
derefter Charlotte Paisley
Til stede
Pernille Due, Liv E. Lauritsen (suppleant for Chri-
stina Jensen-Dahm), Michael Hejmadi, Kirstine Fos-
sar Fabritius, Helene Hvidman Henrik Frederiksen,
Mogens Holst Nissen, Niels Højby, Birte Glenthøj
Endvidere deltog Gitte Birkbøl, (kontorfuldmægtig)
Gordon Jehu, Ditte Christensen, Christina Als Lun-
din (studievejl.), under punkt 5e Flemming Gjerris,
Charlotte Paisley (fuldmægtig), Martin Stampe Noer
(områdeleder) og Berit Cecilie Brix (fuldmægtig) frem
til kl. 17.
��������	
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
./. a. Udsendte sager
./. 3. Godkendelse af referat 04-2
./. 4. Rammeplaner for Efteråret 2004

5. Studie- og eksamensordningen
./. a.   OSVAL I
./. b.  OSVAL-II
./. c.   Kommissorium for udvalg om
TAS undervisning på 1. semester
./. d.   8. semester – efterår 2004

e.   9. semester
f.   10. semester

6. Klage over aflysning af undervisning – (ud-
skudt fra sidste møde - pkt. 6c) (materiale tidligere
udsendt)
7. Meddelelser
8. Eventuelt
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Studienævnet godkendte dagsordnen med
følgende ændringer. Punkt 5 a og b om OSVAL blev
udskudt til næste møde og punkt 5e Studie-og
eksamensordningens 9. semester blev rykket frem.
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e) 9. semester
Flemming Gjerris fremlagde en overordnet semester-
struktur for 9. semester. Semesterudvalget er i færd
med at udarbejde en rapport, som vil blive færdig-
gjort til midten af april. Studienævnet diskuterede
ganske kort fordele og ulemper ved at blande 7. og 9.
semesters studerende på afdelingerne.

Studienævnet godkendte anmodning om igangsæt-
telse af et pilotprojekt i efteråret 2004 om sam-
undervisning af læge- og sygeplejestuderende i et
kursus om stuegang, patientkommunikation mm.
Underviserne vil blive både læger og sygeplejersker.
��
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Ansøgning om tidsfristforlængelse:
Sagen havde af tidspres ikke været forelagt
dispensationsudvalget.
Studienævnet imødekom ikke ansøgningen grundet
det samlede studieforløb.

Meritansøgning (delmerit?)
Studienævnet gav BB fuld merit for basal human-
biologi inkl. medicinsk kemi og det cellebiologiske
kursus.

Ansøgning om PC til eksamen med særligt stave-
program grundet dysleksi
Studienævnet imødekom ansøgningen.

Ansøgning om 4. gangs forsøg i cellebiologi samt
gentaget undervisning og forlænget frist for 2 års-
reglen
Studienævnet imødekom ansøgningen under skær-
pede vilkår. Overflytning til ny studieordning kan
først ske efter beståelse af cellebiologi.

Ansøgning om overflytning til ny studieordning 4.
semester
Studienævnet imødekom ansøgning under skærpede
vilkår. BD skal have samtale med studievejledningen
og Pernille Due.

Ansøgning om 4. gangs forsøg i cellebiologi og udsæt-
telse af fristen for 2-års reglen.
Studienævnet imødekom ansøgning (under forudsæt-
ning af jævnlige samtaler med studievejledningen).

Imødekommet særplaner vedr. overflytning til nye
studieordning
Lignende overflytter skal behandles administrativt.

En studerende havde ansøgt om tidsfristforlængelse
til beståelse af FASE I samt overflytning til ny
studieordning. Studienævnet fandt ikke at der forelå
sådanne omstændigheder, at der var grundlag for
dispensation.

En studerende havde søgt om forhåndsmerit på bag-
grund af studier på et naturvidenskabelige fakultet.
Studienævnet meddelte ansøgeren merit for basal
humanbiologi inkl. medicinsk kemi og for cellebiologi.

En studerende havde ansøgt om tilladelse til at an-
vende PC til eksamen med særligt staveprogram grun-
det dysleksi. Studienævnet imødekom ansøgningen.

En studerende havde ansøgt om et 4. gangs forsøg i
cellebiologi samt gentagelse af undervisningen og
om dispensation fra 2 års-reglen.
Studienævnet imødekom ansøgningen under skær-
pede vilkår. Overflytning til ny studieordning kan
først ske efter beståelse af cellebiologi.

En studerende havde søgt om overflytning til ny
studieordning 4. semester. Studienævnet imødekom
ansøgning under skærpede vilkår. Den studerende
skal gå til regelmæssige samtaler med studie-
vejledningen og til en samtale hos studielederen.

En studerende havde søgt om et 4. gangs forsøg i
cellebiologi og om dispensation fra 2-års reglen.
Studienævnet imødekom ansøgning, idet den stude-
rende skal til regelmæssige samtaler med studie-
vejledningen og til samtale med studielederen.

To studerende havde ansøgt om at komme på
overgangsplan mellem gammel og ny studieordning
efter 8. semester. Studienævnet godkendte de fore-
slåede planer i h. t. den overgangsplan, som nævnet
godkendte foråret 2000. Studienævnet bemyndigede
administration til at imødekomme tilsvarende an-
søgninger.
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Da Birte Glenthøj ikke havde mulighed for at del-
tage i hele mødet behandledes punktet efter person-
sagerne. Hun oplyste, at der arbejdes intenst med
planen. Det forsøges at integrere de basale fag med
de kliniske. Den samlede plan vil blive taget op på et
senere tidspunkt.

Pernille Due oplyste, at hun havde sendt oplæg til
undervisningskursus for undervisere videre til Lars
Kayser.
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Referatet godkendt med enkelt rettelse.

Ad 4 Rammeplaner for efteråret 2004
Henrik Frederiksen fandt det udsendte materiale
vanskeligt tilgængeligt og efterlyste en beskrivelse
med fremhævelse af de vigtigste punkter/forskelle i
forhold til det eksisterende.

Pernille Due oplyste, at der for tiden arbej-
des med sekretariatsbetjeningen af nævnet, og at
forbedret sagsforberedelse netop indgik heri. Hun
bad sekretariatet om at fremkomme med et forslag
til, hvordan rammeplaner for fremtiden kan behand-
les i studienævnet.

Nævnet gennemgik rammeplanerne. Der
fremkom forskellige faktuelle bemærkninger, som
vil blive indarbejdet.

Det vil blive overvejet, om den faglige dag
og fakultetsdagen skal lægges sammen torsdag den
7. oktober 2004. Det blev herunder fremført, at da-
gen også skal være undervisningsfri i klinikkerne.

Endvidere var der enighed om, at hele af-
viklingen af OSVAL-opgaverne nærmere må gennem-
arbejdes.

Pernille Due foreslog efter en drøftelse om
erfaringer med overbookning i klinikkerne, at den
kliniske kapacitet diskuteredes separat.
��
,
c. Kommissorium for udvalg om TAS undervisning på
1. semester.

Der omdeltes skriftlige kommentarer fra
Hans Sjöström og Mogens Holst Nissen.

Nævnet diskuterede udkastet til kommisso-
rium. Der var enighed om, at ”og relevansen af den
faglige sammensætning af 1. semester bedes kom-

menteret” udgik. Kommissoriet godkendtes heref-
ter.
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Studienævnet tog til efterretning, at ret-
telserne til den plan for 2004 nu foreligger.
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Nævnet diskuterede klagen og herunder de

studerendes ansvarlighed. Der var enighed om, at
det ikke var acceptabelt, at en lærer kommer 15
minutter for sent til undervisningen. Det aftaltes, at
Pernille Due skriver til instituttet herom, lige
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Til stede
Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik Frederik-
sen, Mogens Holst Nissen, Poul Jaszczak , Christina
Jensen-Dahm, Helene Hvidman, Niels Højby, Birte
Glenthøj
Endvidere deltog Knut Aspegren (under pkt. 2 og 3),
Hans Sjöström (under pkt. 2 og 3), Lars Kayser (un-
der pkt.2 og 3), Charlotte Paisley (fuldmægtig), Gitte
Birkbøl, (Gordon Jehu (studievejl.), Anne-Lise Schulze
Andersen
6�������
1. Godkendelse af dagsorden
2. Målbeskrivelser v/Knut Aspegren
3. OSCE – en indledende drøftelse
4. Personsager
a. Udsendte sager
b. Psykisk syge lægestuderende (artikel i
stud.med. kan læses på www.fadl.dk/studmed )
5. Godkendelse af referat 04-1
6. Studie- og eksamensordningen
a. OSVAL II
b. Indstilling fra koordinationsudvalget om fælles
retningslinier for tildeling af ekstra tid ved skriftlige
eksaminer og brug af ordbøger.
c. Klager over aflysning af undervisning
d. Henvendelse fra Fakultetets arbejdsmiljøudvalg
vedr. tema ”sikker adfærd i laboratoriet”.
7. Meddelelser
- SFI-undersøgelse (frafaldsundersøgelse)
- Notat vedr. overgang fra bachelor- til Kandidat-
eksamen
8. Eventuelt
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Den udsendte dagsorden blev udvidet med
et nyt pkt. 6: Adgangsbekendtgørelse (Høringsbrev
og udkast til svar mailet d. 30.1.04 til Studienævnet).
Punkt 6c udvides med ekstra klage (omdelt på mø-
det). Dagsorden herefter godkendt.
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Pernille Due bød Knut Aspegren velkom-
men. Knut Aspegren var indbudt for at fortælle om
formålet med målbeskrivelser.

Knut Aspegren omdelte papir ”Hvordan be-
skriver man en uddannelse” og dette blev brugt som
udgangspunkt for indlægget. Målbeskrivelser er ”hvad
man skal opnå”. Det primære mål med målbeskrivel-
ser er, at - definere uddannelse, - informere de stude-
rende om hvilke kompetencer de skal opnå, - infor-
mere lærere, - informere dem der eksaminerer.
Knut Aspegren pointerede, at valg af lærebøger er
meget vigtig. Fortalte, at man på Oslo universitet
har udarbejdet gode målbeskrivelser. Disse findes på
nettet.
Knut Aspegren nævnte også, at holdninger er vig-
tige. Der skal dialog i gang mellem alle aktører.

Poul Jaszcsak syntes det var en god og udkrystalliseret
beskrivelse. Ved semesterstart er det godt at vide,
hvad man skal ende med. Oslo-eksemplet er interes-
sant. Foreslog at bede dem sende det nyeste de har
og lave prøvesæt, som kan vedlægges til hvert fag-
område.
Helene Hvidman ville gerne vide hvordan målbeskri-
velser mest hensigtsmæssigt anvendes ved blok-
kurser.
Pernille Due sagde, at det er Studienævnet, der har
ansvaret. Enig i, at målet for semestrene mangler.
Pernille Due foreslog, at følgegruppemødet skal
komme med oplæg til, hvordan vi kommer videre.

�����������	
���



�
Birte Glenthøj foreslog, at Hans Sjöström kunne
komme ud til de enkelte semesterudvalg. Ville gerne
have, at Hans Sjöström deltager i møde med 10-12
semesterudvalget.
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Pernille Due henviste til ansøgning fra Gorm
Greisen om at afholde OSCE-eksamen i pædiatri fra
foråret 2004. For at klarlægge de forskellige fordele/
ulemper ved denne eksamensform, er punktet sat på
Studienævnsmødet. Vil gerne høre, hvor relevant
det er at holde OSCE-eksamen. Også se på det øko-
nomiske aspekt.

Lars Kayser omdelte papir ”Instruks til ek-
saminatorer og censorer” og gennemgik hvordan en
OSCE-eksamen foregår. Mange er begejstret for den.
Fx er parametret det samme for alle, det giver en
ensartethed ved eksamen og det er en objektiv måde
at teste viden på, men der er også ting, som ikke
testes bedst ved en OSCE eksamen.

Birte Glenthøj spurgte, om man fx kunne
bruge videooptagelser ved en OSCE i psykiatri. Lars
Kayser, sagde at det er en mulighed.

Pernille Due foreslog, at Gorm Greisen evt.
kan lave en polit-test for at få erfaring. Mener ikke
at OSCE kan stå alene. Vi skal tænke os godt om.
Det blev besluttet, at Mogens Holst Nissen og Lars
Kayer holder møde med Gorm Greisen vedr. OSCE.
��
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a. Personsag behandlet. Indstilling fra
dispensationsudvalget blev godkendt.

b. Psykisk syge lægestuderende
Pernille Due henviste til artikel i stud.med. om psy-
kisk syge studerende og nyuddannede læger. Studie-
nævnet har hverken hjemmel til eller interesse i at
hindre evt. psykisk syge i at blive cand.med.’er. Pro-
blematikken har været vendt med de 2 studieledere
fra hhv. Odense og Århus. Det er besluttet, at studie-
lederne skriver brev til Sundhedsstyrelsen.
Pernille Due og Birte Glenthøj aftalte at tale sam-
men om problemet.
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Godkendt med tilføjelse. Vedr. referatet fra
mødet 03-12. Rettes Birte Glenthøj fra Fraværende
til: Afbud fra.
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2 ��������������������

Udkast til ”Bekendtgørelse om adgang m.v.
ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universi-

teterne” var blevet sendt til Studienævnet pr. mail
den 30.01.04.

Charlotte Paisley redegjorde for de vigtig-
ste ændringer i udkastet. Blandt disse er, at der ikke
kan søges overflytning på bachelor-delen. På kandidat-
delen opretholder man det som nu, overflytning kan
ske ved lodtrækning, når der ikke er plads til alle
kvalificerede. En bachelor herfra er efter udkastet
ikke sikret mulighed for at kunne videreføre sit stu-
dium på kandidatdelen, men skal ved pladsmangel
gennem en optagelsesrunde i lige konkurrence med
andre med en relevant bacheloruddannelse. Udka-
stet er udarbejdet af Videnskabsministeriet og skal
afløse den gældende bekendtgørelse.

Pernille Due mente, at skift bør ske ud fra
studenterønske.
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a.  OSVAL II
Punktet om Osval II rykkes til næste Studienævns-
møde.
b. Indstilling fra koordinationsudvalget om
fælles retningslinier for tildeling af ekstra tid ved
skriftlige eksaminer og brug af ordbøger.
Det blev besluttet, at der ikke gives ekstra tid til
eksamen pga. graviditet med mindre, der er tale om
særlige forhold. Studienævnet kunne godkende
koordinationsudvalget indstilling.

c. Klage over aflysning af undervisning
Behandles på næste Studienævnsmøde.
c. Klage over planlægningen af undervisnin-
gen på 10. semester i foråret 2004 - papir omdelt af
Gordon Jehu.
Gordon orienterede om, at enkelt hold på klinik-
udvalget RH ikke kan modtage undervisning på 10.
semester i case undervisningen i medicin og kirurgi,
da det ligger samtidig med at KRH 3 modtager un-
dervisning i øjensygdomme (klinikker) onsdag efter-
middag.
Pernille Due var enig i klagen og de studerende får
opbakning til, at alle studerende får undervisning.
Tages med til diskussion på næste Klinikudvalgs-
møde. Undervisningen fungerer fint i de andre klinik-
udvalg.

d. Henvendelse fra Fakultetets arbejdsmiljø-
udvalg vedr. tema ”sikker adfærd i laboratoriet”.
Pernille Due orienterede om, at hun har forespurgt
hos Hans Sjöström og fået oplyst, at der ligger noget

om adfærd i laboratoriet i TAS. Der er 1 times un-
dervisning med arbejdsmediciner til introduktion til
laboratoriearbejde. 1. semesterudvalgsformanden
(Marek Treiman) anmodes om, at  kontakte Lise
Heimark med henblik på at sikre, at introduktionen
og undervisningen i sikkerhed i laboratoriet bliver
afviklet på forsvarlig vis.
��
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- SFI-undersøgelse (frafaldsundersøgelse)
Pernille Due orienterede om frafaldsundersøgelsen.
De foreløbige resultater af undersøgelsen viser, at
frafaldet skyldes, at de studerende hellere vil læse
noget andet. De har ikke nogen kritik af introduktio-
nen og det er ikke fordi noget ikke har fungeret. Den
endelige opgørelse mangler og koblingen til basis-
undersøgelsen. Resultatet vil foreligge i løbet af 1
måned. Punktet tages på Studienævnsmødet om 2
møder.

- Notat vedr. overgang fra bachelor- til Kandidat-
eksamen.
Sagsnotat var udsendt. De studerende skal nu aktivt
tilmelde sig kandidatoverbygningen. Det blev under-
streget, at det er vigtigt, at der bliver informeret
optimalt om dette, fx i MOK. Orientere Martin Noer
om dette.

- Pernille Due meddelte, at der er aftalt Fælles
Studienævns-seminar med Odense og Århus på Sand-
bjerg den 15.-17. september 2004. Der vil bl.a. blive
diskuteret
- disp. praksis
- merit
��
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De næste studienævnsmøder er berammet,
som følger:
Tirsdag den 9.3.2004 kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 6.4.2004 kl. 15.00-18.00
Fredag den 26.3.2004 kl. 13.00-16.00

(Evalueringsmøde)

Helene Hvidman orienterede om, at der er valg til
studenterrepræsentanter i Studienævnet.

Poul Jaszczak orienterede om AMEE-mødet 2004
den 5.-8. september i Edinburgh. Der er interessante
ting på mødet, som er klinisk orienteret, inter-net
undervisning og mange andre spændende punkter.
Programmet blev omdelt.
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10. ja-
nuar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

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

��
������������������	
���
��!��
������"��������
<��
����
���������=
Fra den 1. maj skal tidsbestilling til studievejledning
for alle uddannelser udelukkende ske via nettet på
denne adresse: https://www.mdb.ku.dk/studie-
vejledningen/

Denne henvisning vil også være at finde på hjemme-
siden
(http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Studievej.htm)

Med venlig hilsen
Ekspeditionen

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 obligatoriske
tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.
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Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
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Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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Uge 17
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 19/04 1300 – 1400            1400 – 1600 Ditte M. S. Christensen Medicin
Onsdag 21/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 21/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 22/04 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 22/04 1200 – 1300            1300 – 1430 Ture Karbo Medicin
Fredag 23/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Uge 18
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 26/04 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 27/04 1000 – 1100            1100 – 1400 Ulrik Bodholdt Medicin
Onsdag 28/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 28/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 29/04 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 30/04 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

Fra og med 1. maj vil det være muligt, at bestille tid til samtale over Internettet og dermed også via den
sorte computerkonsol i forhallen foran Informationen.
Adressen er: www.mdb.ku.dk/studievejledningen - husk at udfylde alle felter.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

Træffetiderne aflyses normalt på helligdage

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...
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer!
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Det har tidligere været besluttet, at flytte bachelor-
eksamen fra 17. til 18. juni!

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
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Det er med beklagelse at der sneg sig en fejl ind i
sidste nummer af MOK vedr. Pumpefesten. Den af-
holdes selvfølgelig tirsdag den 29. juni og ikke i august.

VH
Studenterklubben
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HUSK HJEMMESIDEN
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som hjælp til jer selv og andre, når I har fået turnus-
nummer.
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Nils Malmros - f. 1944; Selvlært filminstruktør samt
uddannet læge. Han har lavet filmene "EN MÆRKE-
LIG KÆRLIGHED" (1968), "LARS OLE, 5c" (1973).
"DRENGE" (1977), "KUNDSKABENS TRÆ" (1981),
"SKØNHEDEN og UDYRET" (1983), "ÅRHUS BY
NIGHT" (1989), "KÆRLIGHEDENS SMERTE", BAR-
BARA" (1997) og sidst “AT KENDE SANDHEDEN”
(2002).

De fleste af filmene har været baseret på instruktør-
ens egen opvækst og har tematisk drejet sig om
uskyldstabet.
I sit foredrag vil Nils Malmros fortælle om baggrun-
den for sin sidste film. Den omhandler hans fars be-
vægende liv fra en ydmyg opvækst i fattige kår, til
han ender som neurokirurgisk professor emeritus. På
sine gamle dage er faderen plaget af, at adskillige af
de patienter, han opererede i 40´erne, dør af lever-
kræft som følge af det røntgenkontraststof
THOROTRAST, man benyttede på det tidspunkt.
Foredraget har således både menneskelige og læge-
etiske aspekter. For at forstå de faglige problemer,
har Nils Malmros i to år virket som læge på faderens
gamle afdeling.
Ved foredraget vil der blive vist videoklip fra filmen
den 29.4.04 i Auditoriet.
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Studerende med interesse i gynækologi/obstetrik eller
klinisk farmakologi søges til et projekt om behand-
ling af blodpropper hos gravide. Vi ønsker at under-
søge risici ved behandlingen og at sammenligne over-
vågning af medicinkoncentrationen i blodet (TDM)
med standardbehandling.

Projektet kan bruges som OSVAL 2 opgave, men
desuden er der mulighed for at bruge projektet til at
søge om scholarstipendiat eller eventuelt Ph.d. sti-
pendium. Det er under alle omstændigheder forvent-
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Der er ledige pladser til vores kurser i medicin og
patienttransport.
Kursus i medicin afholdes d. 10.-11. maj kl. 17-22.
For nærmere information og tilmelding se FADLs
hjemmeside www.fadl.dk
Kursus i patienttransport for lægevikarer, afholdes
d. 27. april kl. 17-21. Nærmere information og til-
melding sker ligeledes via www.fadl.dk

Mht. mulige nye kurser, som eksempelvis neurologi,
psykiatri, urologi m.m., så har vi pt. som det eneste
kun modtaget 3 ønsker om kurser i psykiatri.
Der bliver derfor ikke oprette flere kurser til efter-
året, udover vores kurser i ort. kir, gas. kir, medicin
og patienttransport, medmindre vi modtager ønsker
fra jer medlemmer om oprettelsen af disse eller lig-
nende kurser.
Vi opretter kun nye kurser,såfremt det skønne at
kurserne kan besættes med et rimeligt antal delta-
gere, da udgiften ellers bliver for høj pr. deltager.

Skulle I have lyst til nye kurser modtages alle for-
slag gerne.

Venlig Hilsen
Andreas Lundh

alundh@stud.ku.dk

ningen, at projektet vil føre til et medforfatterskab
på mindst en videnskablig publikation.

Henvendelse til
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Arbejdstilsynet i Landskronagade søger medicin-
studerende til medicinsk kodning af anmeldelser
af arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdstilsynet modtog i 2002 12.566 anmeldel-
ser af arbejdsbetingede lidelser. Oplysningerne
om lidelserne registreres elektronisk og omsæt-
tes til klassifikationer.

Arbejdstilsynet får herved en specifik dokumen-
tation om skadernes opståen og udarbejder på
den baggrund kvalitative og kvantitative analy-
ser af eksponeringsforhold, hvor oplysningerne
bruges som prioriteringsredskab i Arbejdstilsy-
nets forebyggende arbejde.

Arbejdsområde
Du kommer til at arbejde med registrering af
anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser udfra
en tilpasset udgave af den internationale klassi-
fikation af sygdomme, ICD 10, samt Arbejdstil-
synets klassifikation for eksponeringer i vores
Kontor for Videndeling.

Arbejdet vil primært bestå i at registrere an-
meldte diagnoser og eksponeringer mv. i Arbejds-
tilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske
anmeldesystem EASY.

Kvalifikationer
Du skal have gennemgået  første del af medicin-
studiet og må gerne have interesse for arbejds-
miljø. Du planlægger delvist selv dine arbejdsti-
der og skal derfor kunne arbejde selvstændigt.

Vi tilbyder
En fleksibel arbejdstid – svarende til 10 timer
om ugen, opgjort pr. måned, som du efter nær-
mere aftale selv kan placere, samt ansættelse og
løn efter gældende overenskomst.

Få mere at vide
Du kan få mere at vide om jobbet hos Helen S.
Pedersen på telefon 39 15 23 82 eller Victor M.
Johansen på 39 15 23 09, og om Arbejdstilsynet
på www.at.dk

Send din ansøgning senest den 6. maj 2004 med
relevante papirer til Arbejdstilsynet, Administra-
tivt Center, Landskronagade 33, 2100 Køben-
havn Ø eller til vd@at.dk. Mærk ansøgningen
”Medicinstuderende”.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på ar-
bejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål
er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og
udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejds-
pladser. Det sker ved at føre tilsyn med virksom-
hederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
og informere om arbejdsmiljø.
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Rigshospitalets Neurobiologisk Forskningsenhed
søger raske mænd og kvinder til deltagelse i et
videnskabeligt forskningsprojekt med funktionel
magnetisk resonans billeddannelse (fMRI). Med
denne metode kan man regionalt beregne hjer-
nens ilttilførsel, og på den måde kortlægge hjer-
nens funktion. Det aktuelle projekt går ud på at
undersøge hvordan hjernen benytter sig af sanse-
indtryk for at kontrollere håndbevægelser.

Selve skanningen varer 40 minutter og forbere-
delsen til skanning 1 time. Det foregår på afde-
ling 340 (MR-afdelingen) Hvidovre Hospital. I
skanneren vil du blive bedt om at være opmærk-
som på billeder eller håndbevægelser og afgive
svar ved hjælp af mus eller tastatur. Undersøgel-
sen er smertefri og  benytter ikke farlige stråler.
Du får refunderet udgifter til transport og tabt
arbejdsfortjenste på 150 kr. pr påbegyndt time.

Der er ikke meget plads i skanneren, og det kan
være lidt ubehageligt at ligge uden at bevæge
hovedet i 40 minutter.

Vi kan ikke bruge dig hvis :
- du er gravid eller ammende
- lider af neurologiske, psykiatriske eller

medicinske sygdomme
- har nedsat syn som ikke kan korrigeres

med kontaktlinser
- er venstrehåndet

Overvejer du at deltage i den ovennævnte under-
søgelse, send venligst en e-mail til fp-mr@nru.dk
eller ring til vores sekretærer på tlf. 3545 6712
eller 3545 6711 på hverdage mellem 10-12, hvor-
efter du vil blive kontaktet af projektlederen
som svarer gerne på alle dine spørgsmål
vedrørernde projektet.

Med venlig hilsen
Daniela Balslev
Læge, PhD studerende
Neurobiologisk Forskningsenhed
Rigshospitalet
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Anatomilærer:
Undervisning 1 gang ugentlig
Hold 1: 50 timer
Hold 2: 40 timer

Fysiologilærer:
50 timer ugentlig.

Undervisningsstart september 2004.
Vi er en lille Su-godkendt skole med   en 3 årig
uddannelse til afspændingspædagog.

Vi har kontortid onsdage kl. 10-15

Send venligst ansøgning senest 1. juni.

Skolen for Holistisk Afspænding
Blegdamsvej 78A
2100 Kbh. Ø

Tlf. 3535 1445
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Hvis du vil have turnus
i Vestsjællands amt,
eller overvejer det
så har jeg plads med start i foråret 2005
og vil gerne bytte til HS eller Københavns amt.
Send en mail
gerne snart
hvis det har intersesse:
turnus_vest@hotmail.com
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Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på fysisk og psykisk raske, unge
mennesker.
Er du en mand i alderen 18-40 år, og er du sund
og rask,
kan du blive forsøgsperson i PhaseOneTrials A/S.
Ring til vores projektsygeplejerske på
tlf. 3634 4883
og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af
at deltage.

Du kan også læse om os på nettet på
www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører
fase 1 afprøvninger af nye lægemidler i Danmark
for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Ho-
spital, som er medejer af virksomheden.
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Vi starter med maoistisk morgenmad, bolsjevistiske
brandtaler, socialistiske slagsange, kommunistiske
kampråb og leninistiske likører, lørdag d. 1. Maj kl.
9.00 i Studenterklubben. Senere vil vi vandre i bro-
der- og søsterligt optog til Fælledparken, med vor
fane hævet som salut til alle proletarer. Her vil vi
tilslutte os vore kammerater fra de andre faglige
organisationer og sammen hylde denne kampdag.
Under dette formidable arrangement i klubben vil
der blive serveret gratis morgenmad, samt lidt alko-
hol for at sætte ild i dit indre revolutionære bål.

Har du deltaget i det dekadente og småborgerlige
fest arrangement i anledning af FADLs 50 års fød-
selsdag fredag d. 30. april, er dette din mulighed for
at bekende kulør, og undslippe en plads i de Røde
Baroners arkiver over kontrarevolutionære.
Sande Revolutionære, der ikke lader sig lokke af
overklassens mammon, er også mere end velkomne
til at troppe op.

Find derfor din indre Kommunist/Socialist/Proletar/
Maoist/Antifascist/økotripper/ Leninist/Stalinist/
Revolutiær frem, tag den lille Røde under armen og
mød op i klubben iført dit pureste purperrøde pamper-
tøj.

Dette arrangement er forbeholdt alle FADL med-
lemmer, og du behøver ikke at have bestået Sociali-
stisk Proletarisk Våbenmageri kursus eller det store
Voodoo Trotskisme kursus for at deltage.

Da vi skal optimere produktionsapparatet, er det
vigtigt at vi ved hvor mange
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der kommer. Send derfor en e-post eller aflever ne-
denstående tilmelding på FADLs sekretariat på
Panum. Sidste tilmelding onsdag d. 28. april.
E-post til: ap@fadl.dk

Hvis du har lyst til at lave et spektakulært indslag så
skriv lige til os.
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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.

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

NYE KURSER I FADL
FADL får via overenskomsten og vagtbureauet årligt
midler til afholdelse
af kurser til videreuddannelse.I øjeblikket afholdes der
kurser for lægevikarer samt EKG kurser.
Der er dog også mulighed for at afholde andre kurser
end de nuværende.

Har du derfor en idé eller et ønske til et kursus, så
skriv til os.
Så ser vi på om behovet er stort nok til at vi kan
oprette det.

Kurser kunne eksempelvis være:
Praktisk paraklinik - Kend dine blodprøver, A-gas og
Urin stix
Idrætstraumatologi - diagnostik, akut behandling og
genoptræning
Kommunikation
Basal radiologi
Basal infektionsmedicin - diagnostik og behandling
Den bevidstløse patient - akut diagnostik og behand-
ling

Skriv til alundh@stud.ku.dk
Alle forslag er velkomne

Venlig Hilsen
Andreas Lundh

DREAMTEAM-ORDNING IGEN!
Vi havde så stor succes med sidste forårs
Dreamteam-ordning, så nu gør vi det igen!
- Vil du garanteres 15 vagter fra d.23.6.04 til årets
slutning – evt. dem alle i sommerferien
- Kan du være behjælpelig med at dække vagter fra
d.1.5.04 til 20.6.04 og tjene 25 points

Så skal du gøre følgende:
- Tilmeld dig Dreamteam-ordningen AKTIVT ved at ringe
til vagtafdelingen inden d.1.6.04
(husk, at points først kan optjenes efter din aktive
tilmelding, det betyder, at vagter afhold før din aktive
tilmelding ikke er pointgivende)

Sådan tjener du points:
- Dagvagter på hverdage: 3 points- Aftenvagter på
hverdage: 1 point- Nattevagter på hverdage:
2 points- Nattevagter på søndage: 1 point- Desuden
giver alle weekendvagter i juni: 1 point

Når du har tjent dine 25 points gør du føl-
gende:
- Kopier dine grønne lønsedler fra de pointgivende vag-
ter
(det skal du IKKE gøre på vagtbureauet!)
- Aflever dem samlet i vagtafdelingen senest d.21.6.04
kl.16:00
- Har du IKKE afleveret dine lønsedler d.21.6.04 så
bliver du ikke Dreamteamer!!!, så husk det, vi dispen-
serer ikke for denne regel!

Hvornår og hvordan får du så dine
Dreamteam-vagter?
- Fra d.23.6.04 er du så registreret som Dreamteamer
- Du kan nu ringe til vagtafdelingen og skrive dig op til
vagter som sædvanligt, men forskellen er nu, at du
kommer foran i køen.

Kan jeg risikere ikke at få en Dreamteam-
vagt?
- Det er ganske usandsynligt. Det eneste forbehold
vagtafdelingen tager er, at der til hver vagt kun må stå
8 Dreamteamere på opskrivningen

Kan jeg risikere ikke at få vagter i som-
merferien hvis jeg ikke er dreamteamer?
- Ja, det kan du sagtens. Alle medicinstuderende øn-
sker vagter i sommerferien og alle Dreamteamerne
kommer foran i køen. Så selvom du er skrevet op 1
måned minus 1 dag i forvejen, kan du faktisk godt
risikere, at der ikke er en vagt til dig!

VI GLÆDER OS TIL DIT OPKALD –
OG RIGTIG GOD FORNØJELSE.

KH VAGTAFDELINGEN J

NB!     NB!      NB!     NB!      NB!
I anledning af FADL’s 50 års jubilæum
lukker ekspedition og bogholderi på
Vagttburesuet onsdag  den 28. april
klokken 13.00.
NB!     NB!      NB!     NB!      NB!

VENTILATØRHOLD 4406
SØGER VENTILATØRER…

Krav:
- Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
- 300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
- 4-5 vagter pr. måned

Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og natte-
vagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling. Idet en del af vores ”gamle” ventilatører stop-
per, søger vi nyt blod til holdet. Vi har været på afde-
lingen i snart tre år, så vi indgår som en fast del af
afdelingen.
Vi søger derfor dygtige, engagerede ventiler, som er
interesserede i at blive en del af et velfungerende fast
hold.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske pa-
tienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensiv-
patienter fra hele Københavns Amt.

Som ventilatør på 4406 vil du…
- få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)

- få ansvaret for to patienter sammen med en syge-
plejerske
- få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
- få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
- og sidst men ikke mindst....bestræber vi os på at
være nok ventiler på holdet til at du kun behøver at
tage 4-5 vagter pr. måned.

Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.

Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
3535 9118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest:
Torsdag den 6. maj 2004
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ER DU INTERESSERET ELLER BARE NYSGER-
RIG FOR AT HØRE OM HVAD DER SKER I BAMSE-
HOSPITALET, SÅ KOM TIL NÆSTE BAMSE-
HOSPITALSMØDE TORSDAG D. 29. APRIL KL.
15.30 I IMCC-LOKALET.
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En brandaktuel film af Jørgen Flint Petersen om de
humanitære konsekvenser af Israels
”adskillelesebarriere” der i øjeblikket bliver bygget
genném Vestbredden.
��	�������0������������	�12�
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Instruktøren vil være til stede og give en kort intro-
duktion til filmen, og svare på spørgsmål bagefter.

Der vil også være vandpiber, kaffe, te og kage, samt
øl og arabisk musik.
Gratis entre.
Venlig hilsen Palæstina-gruppen under SCORP.
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I anledning af Fagligdag/Fakultetsdag d. 7. oktober
2004 inviteres I hermed til at deltage i dagen med
en stand. Det er en oplagt mulighed for jer til at
gøre opmærksom på jeres basisgruppe og samtidig
byde nye studerende velkommen!
For yderligere oplysninger eller tilmelding skriv da
venligst til: sabrinael@m8.stud.ku.dk
Tilmelding skal ske senest 1/5-2004
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1. Generalforsamling
Tid: Onsdag den 21. april kl. 12
Sted: Studenterpræstens Kontor, lokale 15.2.1

Har du gode ideer til arrangementer? Har du en
mening om kirke og tro i forbindelse med dit stu-
dium? Synes du, at studenterpræsten burde blande
sig lidt mere – eller mindre?

Kom og få indflydelse på studenterpræstens arbejde!
Du kan blive valgt ind i vores bestyrelse, eller bare
give dit besyv med denne dag. Alle er velkomne, dog
kan du kun blive bestyrelsesmedlem, hvis du er med-
lem af folkekirken.
Vi serverer lidt mad og drikke.

2. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”
Tid: Torsdage 15.30-17.30; Aftenstrik – dvs. strik
helt frem til kl. 20 – den 29. april.
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 andre.

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

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
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 drøf-
ter 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 Hal-
vorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.

Tid: 27. april 2004, kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30

4. Sangerdyst på fag - og slagsange
Har I også nogle gode sange på dit fag? Eller er du
frisk på at høre og måske lære nogle nye? Grupper af
repræsentanter fra forskellige fag kommer og syn-
ger fag-/slagsange af karsken bælg. Mød op og syng
med og mod dem – alene eller sammen med dine
fagfæller.
Vi spiser også noget mad – og med lidt held udvikler
aftenen sig måske til en fest…

Det koster kr. 30 og du/I skal tilmelde dig/jer senest
den 3. maj til lotz@adm.ku.dk eller på hjemmesiden.
Tid: 6. maj 2004, kl. 19.00
Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148

5. Salmekoncert: ” Klassiske salmer med ny lyd -
nye salmer med klassisk lyd"

R"n"b sangerinden Karen synger sine yndlingssalmer
fra den gamle salmebog. Sankt Johannes Kirkes kor
synger udvalgte nye salmer og sammen synger vi et
par af de største hits.

Pris kr. 75,- Købes i døren.
Tid: 18. maj 2004, kl. 20.00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Sankt Hans Torv

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.
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Hygge og røverhistorier fra de varme lande:
Onsdag d. 28. april kl. 19 hos Jonas og Karina,.

Dem der ikke skal lave mad, mødes på IMCC-konto-
ret kl. 17. Der er plads til både nye og gamle, der vil
være med til at gøre PIT mere internet-baseret og
derved nemmere at håndtere. Målet er, at interes-
serede skal have bedre adgang til information og
ansøgningsskemaer, og at medlemmerne skal have
et godt arbejdsredskab til administrationen (i ste-
det for mappe-diktaturet).
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Ikke det..så har du alligevel mulighed for at opleve
nye kulturer og lære masse udenlandske studerende
at kende!!!
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Kom til møde den 29. april kl. 17 oppe på IMCC
kontoret og hør mere om dette!! Vi glæder os til at
se DIG!!
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Debatten er arrangeret af det Forum for Eksistens
og Videnskab i samarbejde med Afdeling for Syste-
matisk Teologi og oplæget lyder:
Den grænseoverskridende udvikling - En debataften
om bioteknologi og etik med Professor, dr.theol.
Peter Kemp, DPU og lektor, ph.d. Klemens Kappel,
KUA.
Arrangementet er i aften d. 21. april kl 19. Vi mødes
kl 18.45 foran det teologiske fakultet, købmager-
gade 46.

Mvh Medicinstuderendes Filosofiske Selskab
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Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation
på Københavns Universitet, Panum Instituttet, som
formidler kliniske udvekslingsophold af en måneds
varighed på Københavns hospitaler.

"�����������
�022���
pr. måned for dit værelse og der vil blive lavet
lejekontrakt.

Kontakt: Heidi Hansen
IMCC Exchange

Heidihansen@stud.ku.dk
Mobil: 22 30 50 64
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