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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: FADL
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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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I dag er en særlig dag i de lægestuderendes historie.
Foreningen af Danske Lægestuderende fylder, som
du nok har bemærket, 50 år i dag den 28. april.
Foreningen har en interessant historie bag sig, og du
kan læse om den i det kommende nummer af STUD
MED, der sendes til alle medlemmer i denne uge.

Ud over muligheden for at få arbejde gennem vores
vagtbureau, er FADL med til at støtte en række
aktiviteter for de lægestuderende – ikke mindst ud-
givelsen af det blad du sidder og læser i netop nu.
MOK har et årligt budget på knap en kvart million
kroner, hvoraf halvdelen kommer fra FADL i Køben-
havn – og det er vi taknemmelige for. MOK er en
opslagstavle i trykt format, men det er også et tale-
rør for de studerende. Desværre er antallet af debat-
indlæg fra de studerende begrænset. I hvert tilfælde
i forhold til mængden af brokkerier fra de studerende
rundt omkring i FADLs gange.

Der er gentagne gange blevet opfordret til at de
studerende lufter deres utilfredshed i MOK. Og denne

opfordring vil vi fortsætte med. Men hvad har det
med FADL at gøre? FADL er i forbindelse med jubi-
læet begyndt at lufte muligheden for at blive en
fjerde søjle i Lægeforeningen – det kan der være
både fordele og ulemper ved. Hvis man går ind på
DADLNET, Lægeforeningens hjemmeside, kan man
finde frem til Lægeforeningens kollegiale regler og
Lægeforeningens etiske regler. Disse er interessant
læsning og det ville være interessant hvis FADL i sit
enoghalvtredsindstyvende år ville tage bolden op og
udforme et sæt etiske regler for lægestuderende. Vi
vil på MOK nøjes med at fremhæve en enkelt para-
graf – den fjortende som lyder:

§ 14. Ret/pligt til deltagelse i den sundhedspolitiske
debat
En læge, der bliver opmærksom på forhold, som lægen
opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige, bør tilken-
degive sin mening herom ved deltagelse i den offentlige
debat.

Og vi så gerne at man som medlem af FADL forplig-
tede sig til at deltage mere i den offentlige debat –
om det så er i de store fine aviser eller blot i vores
egne små lokale blade. En omformulering af oven-
stående paragraf kunne lyde:

§ 14. Ret/pligt til deltagelse i den sundheds- og studie-
politiske debat
En lægestuderende, der bliver opmærksom på forhold,
som den lægestuderende opfatter som sundheds- og
studiefagligt uforsvarlige, bør tilkendegive sin mening
herom ved deltagelse i den offentlige debat.

Bolden er sendt af sted til FADLs hovedbestyrelse.
Resten må være op til dem.

Og endnu engang tillykke med de 50 år.
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Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup (CL), Afd. Læge dr.med. Lars Laursen (LL (LL),
overlæge, dr. med. Steen Larsen (SL), overlæge,
dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr. med. Jan
Pødenphant (JP), overlæge Gunnar S. Lausten (GSL)
stud. med. Christoffer Schäfer (CS), stud. med. Ma-
lene Ingemann Petersen (MIP), stud. med. Anders
Dæhli Skjolding (ADS), ekspeditionssekretær Birthe
Brogaard (BB), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL), se-

kretær Alice Lehmann Rasmussen (ALR), studenter-
sekretær Nadia Seestedt (NS)
Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge,
dr. med. Ebbe Eldrup, stud. med. Goran Nadir, stud.
med. Daniel Faurholt, studentersekretær Nina Løth.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 10/2003: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: Jvf. Klinik-
udvalgets beslutning af 02.02.04 er der skrevet svar-
brev til centerchef Steen Boesby, Vestsjællands amt.
Kopi tilsendes studielederen.
4. Meddelelser fra studenterne: a) CS oplyser
at han nu har været rundt og se på studenter-
faciliteterne på alle sygehusene og udtrykker til-
fredshed med forholdene. b) NS oplyser at der er en

utilfredshed blandt 7. sem. studenterne på KAS Her-
lev pga. gentagne aflyste undervisninger uden med-
delelse herom. Det indskærpes overfor undervisere,
at der skal ske meddelelse om aflysning af undervis-
ningen samt tilbud om erstatningstimer. c) ADS vi-
deregiver utilfredshed fra 6. sem. stud. ang. fordelin-
gen af lektioner i endokrinologiblokken,  idet der kun
er planlagt 1½ tm. lektion mandag morgen. Der ret-
tes henvendelse til den undervisningsansvarlige for
kurset med henblik på at planlægge SAU-undervis-
ning i tilknytning til forelæsningerne.
5. Budgetudvalget: Sygehusafdelingerne har
udtrykt utilfredshed med manglende økonomiske
kompensationsmidler til uv-afdelinger, hvor under-
visere går fra til undervisning. Der skal i forbindelse
med ny studieordning laves en ny fordelingsnøgle på
grund af den øgede undervisningsmængde . Udvalget
drøftede på ny, hvorvidt det vil være hensigtsmæs-
sigt at lave kompensationsberegning for hver enkelt
undervisningsafdeling, hvilket er et stort adm. ar-
bejde, såfremt det fortsat ikke kommer de undervi-
sende afdelinger til gode. CL og  LL tilskriver på ny
amtsdirektør Peter Orebo Hansen omkring udbeta-
ling af refusionsmidlerne fra KU.
6. Undervisningsplaner:  BB orienterer om det
afholdte planlægningsmøde den 17.02.04. a) 6. sem.
– Afventer godkendelse af om mikrobiologitimer skal
henføres til central undervisning. -
b) 7. sem. – der er fremkommet forslag om at flytte
OSVAL II ugen fra midt i semestret til semesteruge
1, da studenterne så kan nå at få svar på 6. sem.
integreret eksamen inden start i på klinikopholdet.
Forslaget drøftes i Studienævnet for medicin. c) 8.
sem. – På studielederens foranledning udarbejder de
3 Klinikudvalgssekretariater forslag til en generel
planlægning af tema-undervisningen på de enkelte
Klinikudvalg fremover, specielt mht. onkologi,
hæmatologi, urologi og nefrologi, hvor specialerne
kun findes på enkelte sygehuse. Et af problemerne
med at skulle planlægge ekstra hold til studenter fra
andre klinikudvalg, vil være mangel på lokaler. Det
drøftes desuden ,hvorvidt det er studenterne eller
underviseren,der lettest kan flytte sig i forbindelse
med undervisningen. Der rettes henvendelse til for-
manden for 8. sem. udvalget med forslag til, hvordan
man påtænker planlægningen fremover. d)
Standpunktsprøver:  Det oplyses, at standpunkts-
prøver på 6. og 8. semester ikke er obligatoriske. - e)
På 9. sem. vedr. neurologi og neurokirurgi på KAS
Glostrup er der planlagt undervisning for nye hold
studenter hver uge i semestret, hvilket er en stor
belastning for afdelingerne og som studenterne lider
under. Da det imidlertid  er sidste gang denne under-
visning kører på gl. ordning, kan der næppe ændres
på forholdene på nuværende tidspunkt..
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7. Universitetssekretariatet: a) Der har væ-
ret afholdt møde med studieleder og eksamens-
kontoret 27.02.04 omkring fastlæggelse af procedu-
rer, tidsfrister m.v., specielt mhp. på afholdelse af 7.
sem. tentamen og 12. sem. eksamen i medicin og
kirurgi.- Der er aftalt nyt møde på KAS Herlev fre-
dag den 20. marts 2004, hvor der bl.a. vil være mu-
lighed for at bese de lokalemæssige forhold ved audi-
torium 54N2 i forbindelse med eksamensafholdelse
på KAS Herlev. Fremover er det eksamenskontoret,
der planlægger 7. sem. tentamen i samarbejde med
afdelingerne. I den forbindelse skal sekretariatet frem-
over  sende holdlister for 7.semester-studerende samt
opdateret oversigt over professorer/kliniske lekto-
rer og tutorer (stamafdelinger) til eksamenskontoret.
b) Der er i 1999 af Klinikudvalget indkøbt 24 person-
søgere med display, som er uddelt til medicinske/
kirurgiske afdelingerne til studenter-brug. Det viser
sig, at flere steder får studenterne tildelt gamle
personsøgere eller slet ingen. Flere af de indkøbte
studenterhyl  er blevet omkodet til gl. P-søgere,
hvorfor det er svært at holde styr på,hvor person-
søgerne egentlig befinder sig. - BB har rettet hen-
vendelse til Driftafd. og telefoncentralen på KAS
Herlev for at prøve at finde ud af, hvor de enkelte
personsøgere befinder sig. Samtidig opfordres tuto-
rer på afd. til at undersøge personsøger-status nær-
mere. c) Der er indtil nu indkommet 3 ansøgninger
til stillingen som leder af Universitetssekretariaet,
ansøgningsfrist er 05.03.04.(Efterfølgende er Tina
Bundgaard ansat som daglig leder pr. 1. maj 2004)
8. Studienævn for medicin: Referat nr. 04-01
afventer. (udsendt efterfølgende)
9. Eventuelt: Der stilles forslag om 2 dages
kursus i SAU-undervisning for lærere i lighed med
det, der er blevet afholdt i gyn./obs. udvalget i for-
bindelse med indførelse af case-undervisning på 13.se-
mester. Udvalget foreslår kontakt til Knut Aspegren
vedr. et kursus snarest muligt.

Mødet slut kl. 16.50 - Næste møde mandag den
05.04.2004 kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

P:\01 Adm. Klinikudvalget KA\KLU\2004\klu Refe-
rat 03 af 01.03.2004.doc

�������������
�����������
	
�������������������� �
�
�!����������������������

 �������#

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, over-
læge Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Arendrup,
overlæge Helle Aggernæs, overlæge Kjeld Kjeldsen,
stud. med. Mette Lenstrup (9. sem.), stud. med. Thea
Møller (7. sem.), stud. med. Hellen Edwards (6. sem.),
sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen,
studentersekretær Katrine Fisker.

Fraværende: Prof. Flemming Gjerris, institut-
leder Folmer Elling, overlæge John Vissing, over-
læge Michael Pedersen, afdelingslæge Michael
Stoltenberg, stud. med. Anne-Marie Glargaard (13.
sem), stud. med. Niels Fuglede (10. sem.), stud. med.
Lisbeth Ellegaard (8. sem.).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelte modificeringer.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden er yderst tilfreds med, at Direktionen
har givet tilsagn til at få opsat udstyr til power point
i alle undervisningslokaler.
Formanden har rettet henvendelse til direktionen
med henblik på, at alle studerende skal have it-ad-
gang til Rigshospitalets computere. Direktionen støt-
ter projektet og har videregivet det til it-chefen.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Osval-perioden på 7. semester flyttes til første uge
af semestret således, at de studerende som hold-
sættes på 7. semester også er berettigede hertil.
Flere har været utilfredse med, at man kan se mai-
ladresser, og der er virusrisiko, på de fælles mail
sekretariatet har udsendt til undervisere og stude-
rende. Mail udsendes derfor fremover som Bbc.

Sekretariatet har fået mange mails retur fra stude-
rende, dette skyldes bl.a. overfyldte mailbokse.   Ikke
alle har kunnet åbne det udsendte materiale, dette
kan skyldes, at der er mere end 1 punktum i fil-
navnet, hvor man så bliver nødt til at gemme filen
først. Sekretariatet fortsætter med at sende mate-
riale ud i samme format som hidtil (Word 2000).
Der har været lokaleproblemer på 8. semester i tema
F (onkologi og hæmatologi).
Undervisningen på RAS og RASK bliver fra efterårs-
semestret 2004 programmeret i SIS.
Sekretariatet reserverer lokaler til receptionen for
nyuddannede læger torsdag d. 24/6-04.

6. Meddelelser fra semestrene
Det blev til formødet besluttet at afskaffe form-
øderne fremover på grund af ringe fremmøde.

6. sem.: Der har været lokaleproblemer på afd. M,
hvilket har medført at noget undervisning er blevet
afkortet. Det er afdelingen selv, der står for lokale-
fordeling. Sekretariatet kontakter afdelingen.
Til en forelæsning i aud. 93 gik der en halv time med,
at underviseren skulle fremskaffe en nøgle til audito-
riet. Sekretariatet skriver til underviserne angående,
at de skal huske at få udleveret nøglen til aud. 93
inden undervisningen.
7. sem.: De studerende er tilfredse med opholdet på
Køge.
9. sem.: Der mangler studenterfaciliteter på Frede-
riksberg Hospital. Underviserne på 7. semester har
skrevet til Direktionen på Frederiksberg Hospital
om problemet, og de studerende opfordres til at gøre
det samme således der presses på fra alle kanter.

7. Evt.
Det blev foreslået, at der jævnligt skal refereres fra
møderne i kvalitetssikringsudvalget for at følge med
i deres arbejde.
Formanden takkede Kjeld lyngborg, som går på pen-
sion, for hans mangeårige indsats, flotte fremmøde
og støtte i klinikudvalget.

KAGE: Torben Schroeder tager kage med på mødet
den 22. april 2004

Referent: Studentersekretær Katrine Fisker
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Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen
senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæl-
ler det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som
mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det
som eksamensforsøg.

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal
du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl.
9.00 samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen
skal afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Gammel ordning:

Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle
eksaminer på fase I senest 6 år efter studiestart.

Ny ordning af 2000:

Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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Uge 18
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 26/04         –       – Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 26/04 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 27/04 1000 – 1100            1100 – 1400 Ulrik Bodholdt Medicin
Tirsdag 27/04         –       – Gordon Thomas Jehu 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

Uge 19
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 03/05         –       – Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 03/05 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Tirsdag 04/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 05/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 05/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 06/05 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 06/05 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 07/05 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  !

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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Orientering om valg/prioritering af klinikudvalg for
studerende som påbegynder 6. semester i efteråret
2004

Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester
ONSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 14.15-15.00
i Lundsgaard Auditoriet
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

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

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbø
ger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er
fra et af disse nordiske lande
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Husk hjemmesiden
����
������
som hjælp til jer selv og andre, når I har fået turnus-
nummer.
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Er industrisponsering en kilde til bias i kontrolle-
rede kliniske forsøg?
Oplæg ved:
Bodil Als-Nielsen, Copenhagen Trial Unit
Stig Waldorff, AstraZeneca
Mats Lindberg, Sønderjyllands Amt
Jens Peter Kampmann, Institut for Rationel Far-
makoterapi

Tid og sted:
Torsdag d. 27. maj 2004, kl. 16.00-19.00, Dam-audi-
toriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh.
N.

Arrangør:
Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Me-
tode.

Kontakt:
Bo Rud, borud@mail.dk.

Alle er velkomne. Se detaljeret program på
www.dsmfem.dk/moder.htm
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Gigtforeningen ønsker gennem sin tildeling af skolar-
stipendier at give kvalificerede medicinstuderende
mulighed for at beskæftige sig med reumatologisk
videnskabeligt arbejde i løbet af studiet. De stude-
rende kan ikke oppebære SU samtidig med, at de får
et skolarstipendium.
Gigtforeningen bevilger skolarstipendier af op til et
års varighed, dog minimum tre måneder. Der ydes
per år 120.000 kr. til stipendiet samt 18.000 kr. til
drifts- og annuumsudgifter. Overhead /
administrationsbidrag dækkes ikke.
Ansøgningen indsendes af den studerendes vejleder.
Den skal indeholde en projektbeskrivelse, som om-
fatter forskningsåret, hvor der er en tydelig redegø-
relse for stipendiatens rolle og arbejdsopgaver i for-
bindelse med projektet. Ansøgningen skal vedlægges
curriculum vitae og publikationsliste for ansøgeren
samt curriculum vitae og karakterudskrift for den
studerende.
Ansøgningsskema og vejledning findes under
’Forskningsrådet’ på Gigtforeningens hjemmeside:
www.gigtforeningen.dk/forskning. I rubrikken ’Ansøgt
beløb’ skrives ’skolarstipendium’.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels
på tlf. 3977 8073.
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Formål og indhold:
At samle alle fagligt interesserede i medicinsk kvinde-
og kønsforskning til 2- dages symposium med præ-
sentation af nyeste viden om fagområdet samt at
skabe et forum hvor der lægges vægt på faglighed,
socialt samvær og interaktion mellem alle med inte-
resse for medicinsk kvinde- og kønsforskning.

Fredag d. 1. oktober:
Overlæge Karin Garde: Kønsforskelle og
barrierer i lægestanden
Lektor Tine Rask Eriksen: Maskulinisering
af sundhedssystemet?
Adjunkt  Bibi Hølge-Hazelton: Feminisering af
almen praksis?
Professor Gretty Mirdal: Funktionelle li-
delser og somatisering
Professor Michael Kjær: Kvinder, mænd
og motion
Professor Kirsti Malterud: Kvinners ”ube-
stemte” helseplager – sårbarhet eller styrke i møte
med livet?

Mange små foredrag af 5 minutter om medicinsk
kvindeforskning præsenteres i 3 blokke i løbet af
dagene af bl.a.  Karin Helweg-Larsen, Bente
Danneskiold-Samsøe, Katrine Sidenius, Niels
Olivarius, Gudrun Boysen.
 Symposiet har fælles middag fredag aften med in-
spiration v/skuespiller Annika Hoydal.

Lørdag d. 2. oktober
Læge Torsten Risør: Fra student til
læge – kønsforskelle
Speciallæge Lotte Hvass: Overgangsalder-
en mulighed for udvikling
Gruppearbejde om karriereforløb og
om medikalisering.

Symposiet afsluttes med ”Bøllekursus – strategi i
kropssprog” v/skuespiller Hanne Jørna.

Der vil være generalforsamling for Dansk Selskab
for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning om freda-
gen.

Målgruppe:
Alle med interesse for medicinsk kvinde- og køns-
forskning, herunder også studerende.

Form:
To-dages internat med foredrag og gruppearbejde.

Kursusledelse:
Hanne Hollnagel, Marianne Kastrup, Lone Meyer,
Susy Mikkelsen, Birgit Petersson

Tid:
Fredag den 1. oktober 2004 kl. 9:30 til lørdag den 2.
oktober kl. 15:00

Sted:
LO-Højskolen, Helsingør

Kursusafgift:
2000 kr. incl. Overnatning og forplejning. (Forventes
godkendt af efteruddannelsesfonden for 1 dag). For
studerende aftales særpris.

Arrangører:
Dansk Selskab for Medicinsk Kvinde- og Køns-
forskning, Central Forskningsenhed for Almen Prak-
sis og Afdelingen for Medicinsk Kvinde- og Køns-
forskning, KU.

Tilmelding:  Snarest og senest 15. juni 2004. Er du
interesseret i at holde et 5 min indlæg- så skriv det
på tilmeldingen til:

Sekretær Marianne Holck Christensen
Afdeling for Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum Insti-
tuttet
Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Tlf.:  35 32 79 67
E-mail: M.H.Christensen@pubhealth.ku.dk
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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 skønnes 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
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Vi søger forskningsinteresseret stud.med. der gerne
vil bruge et år i studietiden til at lære basale
forskningsmæssige færdigheder og til at gå i dybden
med et fagligt emne.

Vi arbejder både med kliniske og eksperimentelle
projekter, der primært omhandler neuroprotektion
hos kritisk syge patienter og den cerebrovaskulære
og metaboliske regulation hos neurointensive patien-
ter. Projekterne spænder fra dyreeksperimentelle
forsøg til kliniske afprøvninger på intensivafdelingen
med bl.a. intracerebral mikrodialyseteknik.

Du aflønnes som skolarstipendiat med kr. 10.000,00
pr. måned.

Under skolarstipendiet indgår du i et team af for-
skere men vil få mulighed for at arbejde selvstæn-
digt med eget projekt. Der stiles mod at du selv
sammenskriver og publicerer resultaterne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Niels Vidiendal Olsen
Overlæge, dr.med.
Neuroanæstesiologisk Klinik 2091
Neurocentret, Rigshospitalet
Tlf. 28757618
E-post: nvolsen@rh.dk
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Kunne du tænke dig at skrive OSVAL I/bachelor-
opgave om seksualundervisning i folkeskolerne?
Sexekspressen er et seksualoplysningsprojekt rettet
mod folkeskolens ældste klasser, drevet af frivillige
medicinstuderende. Gennem det sidste 1½ år har vi
samlet ca. 330 evalueringsskemaer, udfyldt af de
elever, vi har været ude og undervise.
Har du lyst til at bruge materialet til din OSVAL
eller bachelor, stiller vi det gerne til rådighed. Til
gengæld kan vi måske bruge din opgave til at for-
bedre os på forskellige måder. Du kan læse om os på
www.sexekspressen.dk eller ring til kontaktperson
Nazila, mob: 28 76 40 08 for at høre nærmere.

Venlig hilsen, Sexekspressen
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Fakultetet har en samarbejdsaftale med Vanderbilt
University i Nashville.
Der kan komme 2 studerende af sted pr. semester,
og opholdet er af ca. 3 måneders varighed.

Der tilbydes 3. og 4. års kurser (i det amerikanske
curriculum). 3. års kurserne er obligatoriske kliniske
kurser af 2-10 ugers varighed, bl.a. medicin, kirurgi,
psykiatri, neurologi og anæstesiologi. 4. års kurserne
er valgfrie kliniske kurser af 4 ugers varighed.

Det er et krav, at studenten er på minimum 9. seme-
ster ved afrejse, og at engelskkundskaberne er helt i
top. Desuden kræver opholdet en stor portion mo-
denhed, da der stilles store krav til den enkelte på
Vanderbilt.

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemmeside:
http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html

eller lånes hos Suzanne Andersen, lokale 9.1.3. Ind-
pasning af de valgte kurser i forhold til studiet her-
hjemme skal afklares med den internatonale studie-
vejleder inden ansøgningsfristen.

Yderligere oplysninger og erfaringsrapporter finder
du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
USA/Vanderbilt.htm

Ansøgningsskema finder du på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm

Dette ansøgningsskema vedlægges:
- Begrundet ansøgning på dansk (ca. en A4 side)
- CV
- 2 udtalelser fra faglærere
- Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A
senest d. 4. juni 2004 kl. 12.00.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater
blive indkaldt til en uddybende samtale, der finder
sted i uge 25.

Hvis du får en plads, så husk at søge om økonomisk
støtte via internationaliseringsstipendier. Ansøgnings-
skema til stipendium rekvireres på Det internatio-
nale Kontor. Fristen er i begyndelsen af oktober.

/Suzanne Andersen
International medarbejder
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Vi er tæt sammenspillet med mange års live-
erfaring, og kan levere alt fra baghavekoncerter
til større scener med dertil hørende lyd og lys –
altsammen til en rimelig pris.

Hvis du vil have jazz under middagen kan vi også
klare det...
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Bogen Hæmatologi
fra FADLs forlag af Bjarne Egelund Christensen
og Viggo Jønsson
Ring til Charlotte/ 61 66 88 67
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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 Kø-
benhavns amt.
Send en mail - gerne snart hvis det har intersesse:
turnus_vest@hotmail.com
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Er du dygtig til emnet “ENZYMER”?
Vi er 2 bioanalytikerstuderende som har brug for
din hjælp med opgaveløsning og forklaring.
Vi kan mødes, når det passer dig - helst i week-
enden.
Vi træffes på tlf. 38890099
22 97 60 90(mbl.) Irina
35 43 97 17 Inna
3023 30 59(mbl.)
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Jeg vil meget gerne fremleje mit. Jeg deler en
stor lejlighed på Frederiksberg C. sammen med
3 andre universitetsstuderende (= ro til eksa-
menslæsning!), tæt ved søerne, 5 min. fra Panum,.
Udover værelset deles stor fællesstue, kabeltv,
bad og nyt spisekøkken.
Udlejes i perioden 1/5 – 1/9 2004, pris: 3000 kr./
måned
Send en mail til: grybertelsen@hotmail.com

Ved Universitetsbogladens forretningsudvalgsmøde den 25. marts blev det blev besluttet at uddele midler
til følgende studentersociale formål:
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Ansøgningsfrist for næste uddelingsperiode vil blive til efteråret efter opslag i MOK. Ansøgninger hertil kan
sendes  til Universitetsbogladens administration, Blegdamsvej 26, 2200 København N.

. Mogens Boisen, formand FU-Panum
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i lokale 6, Kløvervænget 6, 5000 Odense C.

Dagsorden
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
i det forløbne år.

2) Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.

3) Beslutning om decharge for direktion og besty-
relse.

4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Se bilag 1.
a. Bestyrelsen foreslår genvalg af
Kasper Berthelsen, stud.med., KU.
Jacob Andersen, stud.med., SDU.
Karen Kjær Larsen, stud.med., AAU.
b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af
Ole Andersen, salgs- og marketingsdirektør
Wonderful Copenhagen
Jørn Egvang, forlagsdirektør Erhvervsskolernes For-
lag

6) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet Per
Premer.

�������������
	
�����
,�����������-�������������./�0�
1&���2����������������

�
������
������������������

���
���
��	��""��
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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7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionæ-
rer. Se bilag 2.
Formandsskabet fremsætter forslag til vedtægtsæn-
dringer på baggrund af ønsket om at professionali-
sere bestyrelsen, udarbejdet i samarbejde med Si-
mon Serbian, formand for FADL Hovedforeningen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes
konstituerende bestyrelsesmøde, og i forlængelse
heraf et ordinært forlagsmøde (ca. kl. 13-18) for alle
aktive i FADL’s Forlag og andre interesserede.

Dagsorden med bilag samt årsregnskab med revision-
spåtegning og årsberetning ligger til eftersyn på
FADL’s kredsforeningskontorer i Århus, Odense og
København

Århus 22. april 2004
På vegne af bestyrelsen for FADL’s Forlag

Karen Kjær Larsen
Bestyrelsesformand
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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.
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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

SERVICECENTRET:
Har du glemt hvornår det lige var du var
på brandkursus?

Har du glemt at tage den elektroniske test
på Trygbrandskole senest en måned efter
det praktiske kursus?

Har du glemt dit password eller login til
Trygbrandskole?

Er du i tvivl om hvornår du skal gentage
den elektroniske brandtest på Trygbrand-
skole?

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

EKG-KURSER
Så starter vi endnu 2 kurser op her i for-
året.
Se præcise datoer og tidspunkter på hjemmesiden
www.fadl-vagt.dk
Begge kurser starter mandag den 10. maj.

Tilmeldingsskemaer findes på hjemmesiden og på Vagt-
bureauet.
TILMELDINGSFRIST: ONSDAG DEN 5. MAJ KL. 12.00
PÅ VAGTBUREAUET.

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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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

Udeblevne undervisere
Pga. Gentagne episoder med stu-
denter der forgæves er mødt op til
undervisning,
hvor underviserne ikke er mødt,
opfordrer vi nu alle studerende til
at meddele
det Medicinske Studenterråd hvis/
når I oplever det, således vi kan
vi kan få et
overblik over problemets omfang.
Dette kan gøres på følgende
adresse:
Udeblevne@studmed.ku.dk
Dette oplæg har været bragt før,
men da der kun er modtaget 4
mails, kommer
vi derfor med dette lille opråb.
Mvh. Peter Bonde MSR

Dagsorden for MSR-møde
d. 29.04.2004 kl. 16 i
FADL’s mødelokale

1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Eksamensklager
5. Værdigrundlag for Københavns Univer

sitet
6. SUPU
7. Repræsentanter i udvalg
8. Stormøde
9. Information om samarbejde med læge

foreningen
10. Meddelelser
11. Evt.

Ad 4
MSR har modtaget en henvendelse fra en stu-
derende, der har følt sig meget uprofessionelt
behandlet i forbindelse med sin eksamensklage.
Desuden lader det til, eksaminatorer og
eksamenskontoret ikke har overholdt
forvaltningsloven, der skal følges når en
eksamensklage bliver en forvaltningssag.
Vi skal tage stilling til om dette er et generelt
problem og hvad der i så fald må sættes i værk
for at løse det.
Evt. lignende oplevelser af, reglerne ikke er ble-
vet overholdt fra fakultets side i forbindelse med
eksamensklager, kan mailes til
annekatrine_holm@hotmail.com eller tages med
på mødet.

Ad 5
Der er blevet udfærdiget et papir fra Universi-
tets side om dets værdigrundlag. Der skal ind-
sendes et høringssvar og studienævnet har ud-
bedt at få de studerendes kommentarer.
Værdigrundlaget kan læses i sin helhed på http:/
/www.ku.dk/vaerdiproces/værdigrundlaget.pdf

Ad 6
Der afholdes SUPU møde 12. maj. Punkterne
på mødet bliver
- Sundhedspolitik
- Planlægning af internationalt arbejde
- Bologne-processen
- Orientering om samarbejde med Lægeforenin-
gen om uddannelse

FADL’s Sundheds- og uddannelsespolitiske
udvalg (SUPU) er det sted i FADL, hvor poli-
tikker og holdninger om uddannelse, sundhed
og lignende drøftes og formuleres. SUPU arbej-
der bl.a. med turnus.

Formålet er at sammenknytte den præ- og
postgraduate uddannelsespolitik på lands-
plan. Det gøres bl.a. gennem et tæt samar-
bejde med repræsentanter fra fagrådene på de
3 sundhedsvidenskabelige fakulteter.
Se desuden udkast til SUPU’s politik-papir
på de følgende sider.
Ad 7
Der skal vælges repræsentanter til udvalg
under studienævnet bl.a. OSVAL-, VKO-,
Rusturs-, Evaluerings-,Kvalitetssikrings-
udvalget m.m.

Ad 8
MSR skal være vært for stormødet mellem
København, Odense og Århus til efteråret, der
skal besluttes en dato så vi snarest kan melde
ud til de andre hvornår det er.

Ad 9
Jill fra MR Århus som sidder i lægeforenin-
gens uddannelsespolitiske udvalg (gennem
SUPU) kommer og informerer om arbejdet.
Uddannelsespolitisk udvalg under lægefor-
eningen er rådgivende for Hovedbestyrelsen i
alle uddannelses- og forskningspolitiske
områder inden for lægevidenskabelige og
tilgrænsende fagområder, der er af direkte
interesse for Lægeforeningen. Som led heri
gennemarbejder, vurderer og kommenterer
udvalget de betænkninger, lovforslag og
udkast til bekendtgørelser eller cirkulærer mv.,
som Lægeforeningen bliver opfordret til eller
selv ønsker at tage stilling til, og afgiver
udtalelse til Hovedbestyrelsen herom.

Udvalget følger den uddannelses- og
forskningspolitiske udvikling.

Udvalget skal desuden sikre udarbejdelsen af
prognoser til brug for vurderingen af det
lægelige arbejdsmarked og den lægelige
uddannelseskapacitet samt formidle beskrivel-
ser og konsekvensanalyser af udviklingen i
udbuddet af læger.

Udvalget arrangerer og deltager sammen med
Uddannelsesfagligt Udvalg i uddannelses-
konferencer til drøftelse af såvel uddannelses-
faglige som uddannelses- og forsknings-
politiske emner.

Udvalget koordinerer den virksomhed,
Lægeforeningens repræsentanter udøver i Det
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
under Sundhedsstyrelsen og dets underudvalg,
Inspektorordningen, de tre regionale
videreuddannelsesråd for Læger og Samnor-
disk arbejdsgruppe for prognose og specialist-
uddannelsesspørgsmål (SNAPS).

I arbejdet med mere specifikke problemstillin-
ger kan udvalget nedsætte arbejdsgrupper og
udvalget kan ad hoc supplere sig med
sagkyndig bistand.

Anne Holm
Sekretær, MSR
annekatrine_holm@hotmail.com
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UDKAST til Politikpapir om
FADLs sundhedspolitik

Nærværende papir beskriver Foreningen af
Danske Lægestuderendes holdning til sundheds-
politik.

Vi ser med bekymring på de negative sundheds-
mæssige udviklinger i Danmark og deres effek-
ter på folkesundheden.  Allerede nu bør der gø-
res mere for at forbedre danskernes sundhed.
FADL går ind for en rationel sundhedspolitik,
hvor vi i bred forstand støtter investeringer og
prioriteringer, der fremmer folkesundheden i
Danmark.

Uddannelse:
Mere fokus på forebyggelse i lægernes uddan-
nelse
Fagene sundhedsfremme og forebyggelse bør
indgå i den lægevidenskabelige prægraduate ud-
dannelse med en betydelig højere vægtning end
aktuelt er tilfældet. Undervisning bør inkludere
”den motiverende samtale” for, at fremtidens
læger bliver bedre til at motivere patienterne til
at leve et sundere liv såvel som bedre til at råd-
give og vejlede patienterne i sundhedsfremme.

Sundhedssektoren:
Røgfrit miljø på hospitaler
Rygning er et misbrug, som er sundhedsskadelig
både for den, der ryger, og for omgivelserne, og
er en af de største trusler mod danskernes sund-
hed. Desuden forsinker rygning bedring af mange
sygdomstilstande bl.a. sårheling. Andre
sundhedsskadelige misbrug, såsom alkohol-
misbrug og narkotikamisbrug, er klart forbudt
på danske hospitaler, og i stedet tilbydes
substitutionsterapi imod abstinenser under ind-
læggelsen. Dette bør også gælde for rygning,
sådan at rygning tilstræbes forbudt på de dan-
ske hospitaler.
Tilbud om ernæringsrigtig mad for den enkelte
Kosten er en yderst vigtigt faktor i kroppens
evne til at bekæmpe sygdomme og til at hele
efter sygdomme eller operationer.  Derfor bør
der på hospitaler være tilbud om appetitlig mad
med udgangspunkt i den enkeltes appetitniveau
og næringsmæssige behov. Dette bør også gælde
for de offentlige madordninger der tilbydes de
ældre og andre, der ikke selv kan sørge for egen
mad.

Læge-patient forhold
Lægen og den lægestuderende bør fremtræde
ansvarsfuldt i deres virke, da patienten vil kunne
se disse som forbilleder i et sundhedsmæssigt
perspektiv.

Afvænningstilbud for alkohol, tobak og an-
dre rusmidler
Der bør forefindes forskellige, effektive
afvænningstilbud og -programmer - uden ven-
tetid - for de, der gerne vil ud af et misbrug.
Finansiering af disse afvænningstilbud bør ske
via sygesikringen eller en arbejdsgiverordning.

Motion på recept
Lægeordineret motion, „motion på recept“, har
vist sig effektivt og bør derfor bruges i meget
videre omfang både for at forbygge udvikling af
sygdomme hos udsatte og for at forhindre, at
eksisterende sygdomstilstande forværres.

Samfundet:
Større indsats på forebyggelsesområdet
I dag fokuserer det danske samfund på behand-
ling af allerede opståede sygdomme idet der er
et veludviklet sundhedsvæsen til behandling,
mens forebyggelse kun i ringe grad prioriteres.
Forebyggelse og sundhedsfremme bør
inkorporeres i sundhedsvæsnet i meget større
grad. Desuden bør der tænkes i nye strategier,
hvor sundhed, herunder sund mad og motion,
markedsføres på lige fod med andre produkter.
I medier og i gadebilledet reklameres der for så-
vel tobaksprodukter og spiritus som usund mad
og drikkevarer. Dette bør begrænses, og mar-
kedsføring af disse produkter direkte mod børn
og unge bør forbydes.

Øget forskningsindsats
Der bør sættes flere penge af til forskning i fore-
byggelse og sundhedsfremme. Forebyggelse kan
betale sig på lang sigt – også i kroner og ører.

Højere afgifter på alkohol og tobaksprodukter
Flere undersøgelser påviser en sammenhæng
mellem lavere priser på alkohol og tobak og
større forbrug af disse. Der er også undersøgel-
ser, der viser, at jo tidligere børn og unge begyn-
der at ryge og drikke, des større er deres risiko
for senere i livet at udvikle et misbrug. Derfor
vil det, set ud fra et sundhedspolitisk syns-
punkt, være hensigtsmæssigt at forsøge at ud-
sætte de unges eventuelle debut for brug af al-
kohol og tobak indtil så sent i ungdomsårene
som muligt. I Danmark er det især de unge, som
har øget deres forbrug som følge af de fornye-
lige nedsatte afgifter. Derfor bør aldersgrænsen
for at købe alkohol sættes op, der bør laves en
aldersgrænse for køb af tobak, og priserne bør
hæves både på spiritus og tobaksprodukter.

Rygeforbud i det offentlige rum
Rygning er sundhedsskadelig både for den der
ryger og dennes omgivelser.  Idet det er en af de
største trusler mod danskernes sundhed, bør
rygning forbydes i det offentlige rum.

Billigere sund mad
Prisen på sund mad bør nedsættes. I dag bliver
frugt, grøntsager og fedtfattigt kød ofte sorteret
fra pga. prisen. Et løsningsforslag er at indføre
en afgift på fedt, ligesom der er på sukker, for at
øge prisen på fedtholdige varer.  Desuden bør
der, som det er tilfældet i Norge, være nedsat
moms på madvarer.

Sund mad på uddannelsesinstitutioner
Det er vigtigt at støtte børn og unge i at udvikle
sunde kostvaner.  Derfor bør der på alle uddan-
nelsesinstitutioner være tilbud om frokost-
ordninger med sund, ernæringsrigtig mad til alle
børn og unge.  Desuden bør der i pauserne fore-
findes billige og sunde mellemmåltider såsom
frugt i stedet for sodavand, slik, chips og
fastfood.

Sundhed på arbejdspladser
Arbejdspladserne bør i større omfang støtte
øget sundhed hos ansatte. Der bør tilbydes
sunde, appetitlige frokostordninger til reduce-
rede priser. Der bør tilbydes rygestop program-
mer på arbejdspladserne for de ansatte, der øn-
sker at holde op med at ryge. Desuden bør der
opfordres til mere motion i forbindelse med ar-
bejde.  Dette kunne gøres ved at større arbejds-
pladser udstyres med motionsrum til ansatte,
ved at frivillige motionstilbud bygges ind i ar-
bejdsdagen, eller ved at arbejdspladserne op-
fordre ansatte til at træne i fritiden ved at til-
byde nedsat eller gratis medlemskab til motions-
centre og idrætsklubber. Arbejdspladsernes til-
tag for at forebygge sygdomme og øge de
ansattes sundhed bør behandles på samme måde
som sundhedsforsikringer af ansatte – dvs., disse
ikke bør være skattepligtige.

Lettere adgang til motion
Der bør værre et større og billigere udbud af
fritidsmotionsmuligheder for alle. Initiativer som
”Vi cykler til arbejde” og ”Jeg ta’r trappen” bør
støttes og udvides.

Sundheds- og Uddannelsespolitisk Udvalg
Foreningen af Danske Lægestuderende, maj
2004

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

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

Studiekredsen ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer An-
dersen.
Tid: 27. april 2004, kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30

%#������������
 =>��
����
-1�=
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 an-
dre.
Du er hjerteligt velkommen uanset om du er
nybegynder eller en erfaren strikker!
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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 synger 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
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R’n’b sangerinden Karen synger sine yndlings-
salmer fra den gamle salmebog. Sankt Johannes
Kirkes kor synger udvalgte nye salmer og sam-
men 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 til-
melde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som
løbende holder dig orienteret om vores aktivite-
ter.
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Dagsorden
1. Siden sidst.
2. Nyt fra udvalgene.
3. Plan for efterårets foredrag.
4. Eventuelt.
5. Foredrag (Søren Stagelund) omhand-
lende:
a) ABCDE-princippernes anvendelse fra
førstehjælper til speciallæge.
b) Skadestedets opbygning, organisering
og ansvarsfordeling.
c) Kommunikation, ledelse og samarbejde
på et team.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.
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PMMMK (Panums Marxistiske Maoistiske Mix
Kor) gør klar til 1. maj. Vi finpudser stilen på
torsdag den 29. april 2004 kl. 17:00 i klubben.
Hver fugl synger med sit solidariske næb, så støt
revolutionen – kom og vær med.
PMMMK
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FREDAG D. 7 MAJ FRA 11 TIL 24

VI HAR BESTILT DET GODE VEJR, SÅ TAG
VENNERNE UNDER ARMEN OG KOM NED

OG KÆMP OM DEN FANTASTISKE
VANDREPOKAL I ÅRETS UDGAVE AF ALLE

KONKURRENCERS MODER :
ØLSTAFETTEN……

SOM NOGET NYT OVERVEJER VI AT
SÆTTE EN LILLE FODBOLDTURNERING PÅ

BENENE, HVIS ELLERS VORES GODE
VEJR NÅR AT ANKOMME. LÆS MERE I

NÆSTE MOK.

SIDSTE CHANCE FØR EKSAMENSLÆS-
NING……

KOM OG TA’ REVANCHE PÅ FORHÅND……

MVH HUSGRUPPEN
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Er du tvivl om hvad emnet til din OSVAL-op-
gave skal være?
Vil du gerne have nogen idéer til spændende
forskningsprojekter indenfor almen medicin?
Vil du gerne opnå et dybere kendskab til folkene
bag den famøse reception?

Du kan dukke op til Månedsmøde i Studerendes
Almen Medicinske Selskab (SAMS) tirsdag d. 4.
maj kl. 16:30 i 33.4.94 og risikere at blive klo-
gere på ovennævnte og mange andre af
(mediciner)livets spørgsmål.

Frans Boch Waldorff, som er praktiserende læge
og forskningskonsulent i Østdanmark kommer
kl. 16:30 og giver gode idéer til OSVAL- og
forskningsprojekter indenfor almen medicin.
http://www.gpract.ku.dk/ansatte/waldorff.htm
http://www.gpract.ku.dk/forskkons.htm

Umiddelbart efter det spændende foredrag og
diskussion afholdes bestyrelsesmøde i SAMS med
følgende dagsorden:

1. Formalia
2. Meddelelser
3. Evaluering af reception
4. Logo
5. Practicus-indlæg
6. Fagligdag/fakultetsdag
7. Arbejdsopgaver frem til efterår
8. Evt.

SAMS er for alle uanset semestertrin. Kom og
hør spændende indlæg fra kompetente menne-
sker og samtidig få muligheden for at gøre din
indflydelse gældende i en nystartet basisgruppe !

Glæder os til at se dig !

Mvh
SAMS

Tlf.: 51800786
ahmed@stud.ku.dk

http://dk.groups.yahoo.com/group/sams-ku/
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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-
kontoret 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 hånd-
tere. Målet er, at interesserede skal have bedre
adgang til information og ansøgningsskemaer,
og at medlemmerne skal have et godt arbejds-
redskab til administrationen (i stedet for mappe-
diktaturet).

Husk tilmelding senest d. 26. april på pit@imcc.dk
Medbring selv drikkevarer.

Med tropisk hilsen
Dan Brun Larsen, PIT
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Igen i år mødes studerende fra hele verden i
Århus for at diskutere medicinsk etik og arrangør-
gruppen vil hermed gerne invitere dig til at del-
tage!

Konferencen afholdes fra d. 25.-31. Juli på et
konferencecenter uden for Århus, og det bliver
en uge med forelæsninger, workshops, diskussio-
ner og masser af sociale events. Vores forelæ-
sere som kommer fra Skandinavien, Tyskland,
Holland, England og USA vil holde spændende
oplæg om alt fra etik i læge-patient forholdet til
globale etiske problemstillinger. Det nærmere
program kan læses på www.studmed.au.dk/esc.
Sommerskolen henvender sig medicinstuderende
samt Ph.D. studerende som er interesserede i at
diskutere medicinsk-etiske problemstillinger i et
internationalt forum. Prisen for deltagelse er
2100,- dkk. som dækker fagligt program samt
socialt program, fuld pension og overnatning.

Online tilmelding samt yderligere information
på www.studmed.au.dk/esc eller ved henvendelse
til esc@imcc.dk

Vi glæder os til at se dig til sommer!

Committee of Ethical Student Conference
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Stetoskop: Stine Bjerrum, Odense
Otoskop: Ida Ohrt Andersen, Århus
Otoskop: Katrine T. Nilesen
Otoskop: Johannes Rasmussen
                      premierne er venligst doneret af
                      stetoskop.dk

EKG-atlas: Martin Madsen
AØjenvidner@: Sidsel Rødgaard-Hansen, Århus
                     premierne er venligst doneret af FaDLs forlag

Vinderne vil blive kontaktet via e-mail.
3om1 takker for de mange gode besvarelser med god kritik og nye ideer!
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”Det hele startede for 11 år siden, da jeg flyt-
tede på kollegium, hvor Lars (medejer –red) også bo-
ede. Vi to og seks andre drenge startede en øl-klub, som
først arbejdede sig igennem det danske udbud og senere
det sparsomme udenlandske, der var til at få fat i på
det tidspunkt. DER opstod interessen!”

”Tiden gik og vi blev færdige med studierne
og vi fik job og lejlighed. Det er her for fem år siden
hvor vi var i starten af tyverne.”

”Man kan sige, at det var her den øl-bølge vi
kender i dag begyndte at rulle og så tænkte vi, at vi
kunne sgu også åbne en bar. Hvis Charlie´s og Den
Tatoverede Enke kan, så kan vi da også!”

”Så spekulerede vi på det i noget tid, - sådan
halvvejs i spøg. Vi sagde til os selv, at det gør vi da
bare. Det endte faktisk med, at vi konkretiserede idéen
på en øl-ferie i Irland som Lars og jeg tog på her for 3
år siden. Siden da er det bare gået slag i slag. Vi
åbnede her for godt et år siden.”

”Først kiggede vi på nogle lokaler på Øster-
bro som vi faktisk bød på, men sælger trak i land.
Heldet ville dog, at selv samme dag blev disse lokaler
sat til salg hos den samme mægler. Dér hoppede vi på!
Det er vi ikke kede af den dag i dag!”

”Elmegade her på Nørrebro er et rigtigt godt
område at ligge i. Prisen i forhold til beliggenheden
kunne vi ikke forlange bedre. Elmegade er et dejligt
sted!”

"Nu er vi syv ejere, - Lars og jeg, der er
stifterne. Kim, der er vores barchef (og vores utroligt
venlige, men meget kamera-sky vært –red.) Kim er
faktisk den eneste, der står bag baren i dag og er derfor
fuldtidsansat hernede. Vi andre har stadig jobs ved
siden af, så man kan sige, at det stadig er ren hobby.
Der er ikke nogen af os, der er uddannede brygmestre
eller noget, - det er bare en god hobby."

”Kundskaberne indenfor øl er dog kommet
med tiden og jeg må sige, at vi har det rigtigt godt her!”
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Øllen fås på flaske, og er brygget i anledningen af
bryggeriets 300 års jubilæum.
Generelt kan siges om de engelske øl, ar de er milde
og lette i forhold til de Belgiske, som er noget stær-
kere og kraftigere, både i smag og med hensyn til
alkohol procenten
1698 har en alkoholprocent på 6,5 og den kan erhver-
ves for den nette sum af 45 kr. for 50 cl.
Farve: Gylden, noget mørkere end en normal Tuborg.
Lugt: Meget kraftig, lidt syrlig
Smag: Kraftig smag, men udpræget bitter, som skyl-
des humlen.
Subjektiv vurdering:
En hovedpineøl af kaliber, men flasken er utroligt
flot, hvilket jo kompenserer en del. Det æstetiske
skal man ikke kimse af
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Øllen fås både på flaske og draft.
En behagelig overraskelse, sammenlignet med an-
dre amerikanske øl som f.eks. Budweiser, som egent-
lig er en ret kedelig øl, og så smider man kassen for
den. Tangerer den engelske klasse
Facts: 4,8 %, og koster 40kr. for 33 cl.
Farve: Mørk og gylden, igen noget mørkere end
Tuborg
Lugt: Mild, men en god odør, en smule frugtagtig
Smag: Rund, måske lidt blomstret, men fyldig med
humle-bitter smag til sidst
Definitiv mening: Bare en amerikansk ale, smager
godt, men ikke vildt ophidsende ud over det nor-
male.
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Bryggeriet er et familie-foretagende, der har til huse
i en bondegård. Man skal, ved evt. køb, lige huske at
lade være med at kigge forbi ved middagstid, da
ejeren sover til middag her. Stedet drives af mand,
kone og svend og ligger 10 km udenfor Nyborg. Dette
er et såkaldt mikrobryggeri.

KIM: Rigtig dejlig, en god intro til ale, humlen er
ikke ligeså tydelig. Ørets øl år 2002

5.7 % og koster 25 kr. for 33 cl.
Farve: meget mørk/blød
Lugt: sødlig, en smule frugtagtig med et stængt af
karamel
Smag: sødlig, frisk, rund, kraftig, - ikke den lede
humle-eftersmag.
”Gud den smager godt, den kan jeg godt lide, flasken
ligner jo en grim Star”
Definitiv mening: en skidegod øl, den bedste ale vi
har smagt og så er den dansk
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Dette er en belgisk ale, der generelt er noget stær-
kere end andre ales, hvor det milde vil være omkring
en 6-7 % og stærk vil være omkring de 12-13%. Denne
øl er en easter-bryg, som i princippet er lavet til det
skandinaviske marked, da der ingen tradition i Bel-
gien er for påskebryg. Der er egentligt ikke nogen
definition på en påskebryg, men farven er lidt mør-
kere og smagen er sødere og tungere. Det er en
overgærdet øl, hvilket er en fordel, når øllen nu er så
stærk.
7,5 % og koster 35 kr. for 30 cl.
Farve: mørk, men stadig gennemsigtig. Absorbans
på en 0,75 – 0,80 ved 480 nm ved en spektrofotometrisk
analyse.
Lugt: en smule alkoholiseret, sødlig frugtagtig, men
en kende spids
Smag: Mange nuancer, let krydret, frugt, anis, alko-
hol, men en lille bitter eftersmag af humle.
Definitive mening: én er god, flere er for meget.
Helt klart rig, frisk af typen, men tung i længden
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Til dem, der har fået lyst til at gå videre med de
mere ukendte øl-sorter, som dem Øl-baren tilbyder,
er mulighederne gode. Gå ind på www.oelbaren.dk
for at se mere og ”browse” i udvalget. Til de rigtigt
interesserede, - dem med lyst til at gå i gang med at
brygge egen øl kan www.haandbryg.dk varmt anbe-
fales. Men husk, at god øl tager lidt tid at lave, og
det er ikke helt gratis at komme gang. Til gengæld
bliver resultatet hurtigt godt og der er ikke tale om
de helt farlige udgifter!

www.ale.dk er ligeledes en glimrende og oplysende
hjemmeside for den interesserede med adskillige
nyheder, events og happenings omkring øl.

Befinder man sig inde i byen er det afgjort værd at
slå et smut for ”Charlie´s ” i Pilestræde eller ”Den
Tatoverede Enke” i Boltens gård. Begge glimrende
etablissementer.
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Kim: Weissbier fås også i en ”dunkel” og en ”krystal-
variant, sidstnævnte uden de karakteristiske gære-
rester, som er frafiltrerede. Dette gør den klar, men
fjerne også noget af smagen.
Hefe betyder som nævnt ovenfor ”med fine gære-
rester” hvorfor den fremtræder uklar. Den kommer
på fad i nogle meget fine og feminine høje glas. For
den rutinerede kaldes dette et dybt glas og ikke et
højt.
5.4 % 30 kr. for 30 cl.
Farve: lys og uklar som en Weissbier nu engang er.
Lugt: frisk og frugtagtig odør.
Smag: frisk smag af sommer, sol og piger på stran-
den. Ingen bitter eftersmag
Definitive mening: Citat Christen: Det er svært at
være objektiv idet det er en af mine yndlingsøl….
Hold kæft den smager godt! Citat Karl-Emil: ja, man
plejer jo at sige, at hvede-øl er for kvinder, men… en
øl man uden problemer kan drikke sig ned i hele
natten.
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Denne type kaldes en Märzen, som er en undergær-
det lagerøl.
Kim: Schlenkerla kommer af ”Den halte tysker” som
åbenbart slingrer. Malten er birkerøgen og denne
røgsmag går derfor igen i eftersmagen, som leder en
tanke hen Sønderjysk spegepølse.
5,2 % 60 kr. for en halv liter
farve: mørk af helvede til
lugt: RØGET
Smag: ja, den er røget, syrlig, men behagelig om-
stændighederne taget i betragtning
Definitiv mening: pigeøl, det er det afgjort ikke! Nok
ikke så skidegod at tragte, man har det lidt om man
har slikket på et bål. En udpræget dele-øl. Afgjort
ikke vores kop te, men meget sjov at prøve! Karl-Emil får en sludder med Jan
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