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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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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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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Eks-
peditionen besked, da vi dagligt får opdateret samt-
lige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adres-
ser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamens-
breve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked.

Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditio-
nen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.

* Post sendt til en anden adresse, end folkeregister-
adressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du for-
holde dig på følgende måde:

Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og pe-
rioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Eks-
peditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-num-
mer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærk-
somme på at opgive en dansk postadresse i Ekspediti-
onen.

* Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamens-
breve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspedi-
tionen besked om den danske adresse, hvortil du øn-
sker din post sendt.

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr.
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På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksa-
mens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
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Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)
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Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kon-
trollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ansøgt og
har nu fået Statsministeriets tilladelse til at føre
splitflag. Splitflaget, som kun vejrer fra stats-
bygninger, vil blive hejst på nationale flagdage, før-
ste gang fredag den 14. maj. Derfor har drifts-
afdelingen rejst en permanent flagstang på juletræets
plads på taget af Panum ved vejkrydset Tagensvej-
Blegdamsvej.
Når fakultetet får sit eget flag leveret vil det hvide
flag med fakultetets bomærke vejre fra flagstangen.
Indtil fakultetsflaget ankommer, vil fakultetet flage
med almindelig vimpel.
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Videnskabsministeren har den 13. maj offentliggjort
den nye ”bekendtgørelse for universitets-
uddannelser”, der samler og erstatter mere end 30
gamle bekendtgørelser på området. I følge ministe-
ren får universiteterne langt større frihed til at ud-
vikle målrettede bachelor- og kandidatuddannelser.
Med reformen realiseres en fælles studiestruktur med
tre-årige bacheloruddannelser og to-årige kandidat-
uddannelser i Danmark, hvilket også er den fore-
trukne europæiske model. De studerende skal have
mulighed for at skifte spor undervejs - og være flek-
sible i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet.
Uddannelserne skal opbygges af afgrænsede modu-
ler, så de studerende kan vælge mellem kompetence-
profiler, der retter sig mod forskellige job. Bachelorer
skal kunne vælge mellem flere relevante kandidat-
uddannelser. Mobiliteten på tværs af universiteter
og uddannelser styrkes, og meritproblemer reduce-
res.
Reglerne lægger også op til, at bachelor- og kandidat-
uddannelser kan indeholde projektorienterede forløb
uden for universitet, for eksempel i tilknytning til en
dansk eller udenlandsk virksomhed.
- To væsentlige nøgleord er fleksibilitet og interna-
tionalisering, samtidig med at der lægges afgørende
vægt på beskæftigelse og en langt mere intensiv
vejledning af de studerende, udtaler Videnskabs-
minister Helge Sander.
- Universiteterne er i fuld gang med gennemgribende
nytænkning af uddannelserne. Reformen og forenk-
lingen af rammerne for universitetsuddannelserne er
et perfekt afsæt. Det er på høje tid at få målrettet
uddannelsen af højtkvalificeret arbejdskraft til viden-
samfundet, det skylder vi både de studerende, virk-
somhederne og skatteborgerne, siger videnskabs-
ministeren.
Læs mere på: Pressemeddelelse fra Videnskabs-
ministeriet
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Forskningsprofessor, overlæge, dr.med. Gitte Moos
Knudsen er pr. 1. april tiltrådt en stilling som over-
læge ved neurologisk klinik på Rigshospitalet og pro-
fessor i klinisk neurobiologi ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet.
Gitte Moos Knudsen kommer fra en stilling som
forskningsprofessor ved neurobiologisk forskningsen-
hed, Rigshospitalet, hvor hun siden 1999 har beskæf-
tiget sig med molekylær billeddannelse af hjernen i
såvel eksperimentelle som kliniske studier.

Gitte Moos Knudsen leder en forskergruppe bestå-
ende af 2½ seniorforsker og 5 phd-studerende. Hun er
koordinator af projektet Neuroreceptor Changes in
Mild Cognitive Impairment under EUs 5. ramme-
program og er desuden videnskabelig sekretær for
The International Society for Cerebral Blood Flow
and Metabolism.
Den nyudnævnte professor afholder tiltrædelses-
forelæsning med titlen: Molekylær billeddannelse af
hjernen: Status og perspektiver.
Forelæsningen afholdes den 2. juni kl. 14.30 i
Teilumbygningens auditorium A.
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Der bliver som planlagt afholdt et pilotforsøg med
PC til eksamen den 22. oktober 2004 i faget "Organi-
sation og forvaltning, sundhedsvæsenets struktur og
funktion samt sundhedsøkonomi". Forsøget vedr. brug
af PC til eksamen gennemføres med en bevilling fra
Dekanatet på 80.000 kr.
Pilotforsøget, der omfatter ca. 50 studerende, skal
dels indhente erfaringer med praktiske forhold ved-
rørende afvikling af eksamen på PC, dels teste mu-
lighederne for, at de studerende i en eksamenssituation
kan udarbejde elektroniske skitser med en hel ny
digital skitsepen. Muligheden for at kunne integrere
elektroniske skitser har i udvalgsarbejdet vist sig at
være helt centralt, da skitser indgår i næsten alle
skriftlige eksamensbesvarelser på fakultetet.
I forbindelse med afprøvningen af PC til eksamen vil
der i september måned blive gennemført en e-mail
baseret "meningsmåling" om holdningen til brug af
PC til eksamen blandt de studerende.
Efter "meningsmålingen" og piloteksamen afleverer
”udvalget vedr. anvendelse af computere til de skrift-
lige eksamener” en rapport til fakultetets
koordinationsudvalg om mulighederne og omkostnin-
gerne ved at indføre PC til eksamen. Rapporten vil
blive afleveret tids nok til, at emnet kan indgå i
forberedelserne til budget 2005.
Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet, IT-
områdeleder, Jørgen Skieller, lok. 270 55,
josk@adm.ku.dk eller områdeleder for eksamens-
kontoret Martin Stampe Noer, lok. 270 98,
masn@adm.ku.dk
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De studerende på Fakultet, som går på studier med
studievejledning, kan nu reservere studievejlednings-
tid på nettet. Tidbestillingen foregår på linket:
www.sund.ku.dk/studievejledningen
Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet, IT-
områdeleder, Jørgen Skieller, lok. 270 55,
josk@adm.ku.dk

   ��!"�#$��%$&#"
'($)%�

*#�   
1�
��&
����
 �������

9��	����
�������
�&
0�����
�������������
På arbejdsopgaver i Fakultetets bygninger konstate-
rer driftsafdelingen ofte, at der er foretaget ændrin-
ger på fakultetets installationer. Seneste opdagelse
på et af institutterne var en hjemmelavet ”kortslut-
ning” mellem koldt- og varmtvandsledningerne uden
sikring mod overløb fra det ene system til det andet.
Da vandtrykket i varmtvandsledningerne under nor-
male forhold er større end i koldtvandsledningerne,
vil vandet løbe fra et system til det andet.
Det har den konsekvens, at der vil være varmt vand
i begge vandhaner, hvilket kan forstyrre andre bru-
geres igangværende forsøg. Samt naturligvis den
stærkt forøgede sundhedsrisiko som følge af legionella
bakterier i drikkevandet – ikke alene for fakultetets
brugere, men også for brugerne i kvarteret omkring
bygningerne.
Fakultetet er underlagt gældende lovgivning, som
kan være ubelejlig i forbindelse med eksperimenter,
forsøg og forskningsopstillinger. Tvivlsspørgsmål om
indgreb i installationerne kan besvares af Drifts-
området, der har adgang til den seneste lovgivning
for installationer i forsknings- og undervisnings-
bygninger.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. drifts-
chef Henning Bach, tlf. 27024.
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”Hvis vi ikke snart vi får det lånte porcelæn tilbage
til kantinen, kommer vi til at servere på pap-
tallerkner”. Så klart lyder udmeldingen fra kantine-
leder Linda Luckow, der fortsætter, ”Selv når vi på
vore ture rundt i huset for at aflevere mad observe-
rer tallerkner, der med tydelig påskrift viser at disse
Tilhører Kantinen, er det ikke just venlighed, vi bli-
ver mødt med, når vi bringer tallerkenerne med til-
bage”.
Kantinen på Panum drives af selskabet Forenede
Catering, der oplyser, at porcelænssvindet på Panum
er markant højere end i de af KU’s øvrige kantiner,
som selskabet driver.
Både af hensyn til kantinens kunder og af hensyn til
kantinens medarbejdere beder kantineleder Linda
Luckow indtrængende om, at eventuelt lånt porce-
læn bringes tilbage til kantinen umiddelbart efter
brug, og at kantinens medarbejdere ikke bebrejdes,
når disse passer deres arbejde med at indsamle kan-
tinens porcelæn.
Yderligere information: Kantineleder Linda Luckow,
tlf. 3532 7184.
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Driftsafdelingen oplyser, at udskiftning af udbrændte
lyskilder på fakultetets fællesarealer vil blive fore-
taget af fakultetets håndværkere så snart det bliver
opdaget og kræver kun en telefonopringning til Drifts-
overvågningen.
Afbrændte elpærer og lysstofrør fra institutterne og
hos øvrige brugere kan ombyttes ved henvendelse i
Driftsafdelingen, dagligt i tidsrummet 08.30 – 09.00
i lokale 5.01.9.
Driftsområdet vil til stadighed have et passende la-
ger af standardlyskilder og ombytter de defekte pæ-
rer og lysstofrør med et smil – og sikrer samtidig den
miljømæssigt korrekte bortskaffelse.
Yderligere information om lyskilder: Driftsområde
SVF, att. maskinmester Erling Vindelev Jørgensen,
tlf. 270 32 eller om arbejdsmiljø: Driftsområde SVF,
att. arbejdsmiljøkonsulent Janne Foged Jensen, tlf.
270 30.
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Af hensyn til gangbesværede og kørestolsbrugere vil
der nu blive installeret trappelifte ved de vanske-
ligst passerbare niveauskift, som gør sig gældende
flere steder i Panumkomplekset. Det er ved niveau-
skiftene mellem vandrehallen og de store auditorier
samt ved biblioteket.
Samtlige trappelifte vil blive forsynet med alarm-
knap som det kendes fra elevatorer, således at assi-
stance vil kunne tilkaldes ved driftsstop.
Arbejdsopgaven gennemføres i samarbejde mellem
Teknisk Administration og Driftsområdet og løses
med økonomisk støtte fra SfoU. Installationen af de
nye trappelifte vil blive iværksat inden for den nær-
meste fremtid, og de vil alle være klar til brug, når
vi mødes efter sommerferien.
Yderligere information: Driftsafdelingen, att. drifts-
chef Henning Bach, tlf. 27024.

PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed.
PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver
måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Med-
delelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per e-
mail til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.
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Tilstede: Formand, overlæge, dr. Med Carsten Lens-
trup (CL), Afd. Læge dr.med. Lars Laursen (LL), over-
læge, dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr. Med.
Jan Pødenphant (JP), overlæge Thomas Lind (TL),
overlæge Niels Bækgaard (NB), overlæge dr. med.
Niels Erik Bille-Brahe (NEB), stud. med. Christoffer
Schäfer (CS), stud. med. Anders Dæhli Skjolding (ADS),
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stud. med. Maria Kristensen (MK), stud. med. Goran
Nadir (GR), stud. med. Karen Lind (KL), stud. med.
Peter Bonde (PB), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL),
sekretær Alice Lehmann Rasmussen (ALR), studenter-
sekretær Nadia Seestedt (NS)
Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, stud. med.
Malene Ingemann Petersen, studentersekretær Nina
Løth, Birthe Brogaard.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 03/2004: God-
kendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Undersøgel-
ser vedr. studenterhyl på afdelingerne er stadig i
gang. b) Der har været en del aflyste timer, specielt
7. og 8. semester på KAS Glostrup. Alle lektioner er
erstattet. c) Det oplyses, at der den 22.06.04 er
reception for de nye læge og 25.06.04 afgives der
lægeløfte. d) Det oplyses, at den 07.10.04 er fakultets-
dag og at der i semesterplanlægningen skal tages
hensyn til at denne dag er undervisningsfri. e) Det
oplyses endvidere, at der den 21.04.04 er forsknings-
dag og at tilmeldingsfristen til dette snart udløber.
f) Brev fra professor, dr. med. Arne Høj, med.
nefrologisk afd., KAS Herlev, ang. mangel på res-

sourcer i forbindelse med undervisning. g) Det oply-
ses, at der den 27.05.04 kl. 14.00 afholdes afskeds-
reception for ekspeditionssekretær Birthe Brogaard.
4. Meddelelser fra studenterne: a) Aftalt møde
på KAS Glostrup aflyst, da Carsten Lenstrup ikke
havde mulighed for at komme. b) CS har udfærdiget
rapport vedr. studenterfaciliteter/lokaleplan på sy-
gehusene under Klinikudvalget Københavns Amt.
Denne er uddelt til studenterne til gennemlæsning
og evt. kommentarer.
5. Budgetudvalget: a) Der er endnu ikke kom-
met svar på brev sendt til amtsdirektør Peter Orebo
Hansen, jf. klinikudvalgsmøde 03/2004. b) Der fore-
går i øjeblikket en ny udregning/fordeling af
kompensationsmidler til diverse afdelinger. c) Det
aftales, at LL planlægger et møde med økonomichef
Bjarne Kristensen vedr. budgetudvalgets fremtidige
beståen.
6. Undervisningsplaner: a) Kapacitet på 7. og
9. semester – ny studieordning; svar afventer fra
studieleder Pernille Due, skulle komme primo maj.
b) 6. og 8. semester – fordeling af kapacitet melem
specialerne; endelig fordeling skulle komme inden
påske. LL ønsker, at undervisning i lungemedicin

igen bliver på KAS Gentofte. LW påpeger, at det i
oversigten over fordeling af specialer på de enkelte
hospitaler ikke fremgår hvilke specialer der er på
KAS Glostrup, eksempelvis er der en gastrokirurgisk
afd.
7. Universitetssekretariatet: a) Der stilles for-
slag til ny suppleant således, at overlæge, dr. med.
Per Jess, FAS Hillerød indtræder i Klinikudvalget
Københavns Amt i stedet for afd. læge Bjørn Lind,
FAS Hillerød. Dette godkendes.
8. Studienævn for medicin: Referat nr. 04-02
afventer.
9. Eventuelt: Der orienteres om workshoppen
på Panum ang. bedre studenterundervisning  på 7. og
9. semester ved Jørgen Hedemark. Det oplyses, at
der formentlig udsendes et referat.

Mødet slut kl. 16.20 - næste møde 03.05.2004 kl.
15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt
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Uge 21
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 19/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb      International
Onsdag 19/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Fredag 21/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb      International

Uge 22
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 24/05 1000 – 1100            1100 – 1400 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 24/05 1400 – 1500            1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Medicin
Onsdag 26/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 26/05 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 27/05 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 28/05 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb       International

Træffetiderne aflyses normalt på helligdage.

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

Den internationale studievejledning holder lukket i ugerne 25-29. Studievejledningen for Medicin holder
lukket i ugerne 30-31 og der er sommertræffetider i ugerne 27-29 samt 32-35.

Tid til samtale kan bestilles via: Internettet (fx den sorte computerkonsol i forhallen foran Informationen).
Adressen er: www.mdb.ku.dk/studievejledningen - det er ikke nødvendig at udfylde feltet med CPR.nr. eller
fri tekst. Alternativt er der link via www.sund.ku.dk Þ www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Studievej.htm

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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Sommer-træffetider i uge 27-29
Dag Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1230 – 1630            1230 – 1630 Alle Medicin

Sommer-træffetider i uge 30-31
Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Sommer-træffetider i uge 32-35
Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Tirsdag 0900 – 1300            0900 – 1300 Alle Medicin
Onsdag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 1230 – 1630            1230 – 1630 Alle Medicin
Fredag 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
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Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli !!!

Du fornyer dit årskort på punkt.ku. Efter at have
logget ind vælger du ”Selvbetjening” i venstre menu
og dernæst ”Fornyelse” i højre menu.
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie.

Derfor HUSK at forny dit årskort.

God sommerferie !
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Du skal ikke give Matriklen besked om adresseæn-
dringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-
registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie-
ekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkom-
mende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.
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Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.
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Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af

1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2004 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret 2005 1. oktober 2004.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Salg af Klinisk Social Medicin, 2. udgave. Ny og
ingen understregninger. Køb den for 200 kr.

Ring til Fie 38792479

������������

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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Jeg er en højgravid københavner, der har fået
turnus i sønderjyllands amt med start 1. feb 2005.

Jeg vil meget gerne gerne bytte til stortset alt
hvad der er tættere på København, så hvis du
sidder derude og afventer dit turnusnummer d
26. maj og allerede nu ved, at du gerne til Søn-
derjylland, fordi der er dejlig grønt og jysk, så
tag lige og ring til mig INDEN du prioriterer..

Jeg har ét af de højeste numre indenfor Sønder-
jyllands amt, så du vil kunne prioritere frit ml.
de 3 byer amtet indeholder.

Med stor taknemmelighed for din hjælp,

Charlotte Gudbrand
Tlf.  28 92 95 94
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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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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 7. juni 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.

����
��
!�������
��
FADL Københavns Kredsforening har hermed fornø-
jelsen at  indbyde interesserede medlemmer til to
arrangementer i FADL´s nye Vinklub.

De første to arrangementer er:

Torsdag den 10. juni 2004 kl. 18.00 - 20.00  "Vin-
smagning for begyndere"  Tilmeldingsfrist 4.juni 2004.

Torsdag den 24. juni 2004 kl. 18.00 - 20.00  "Nye
Franske Vine"  Tilmeldingsfrist 18. juni 2004.

Begge arrangementer afholdes på Panuminstituttet
og koster Kr. 60,00 pr. deltager. (sted oplyses se-
nere)

Tilmelding skal ske via FADL´s Hjemmeside.

Såfremt du har spørgsmål kan disse sendes til
dr_svenningsen@hotmail.com.

Venlig hilsen Anette
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Er du en af dem der skal bruge din sommerferie på at
arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse, så
tag de to minutter det tager at læse dette indlæg!

Der er nemlig et par ting man skal vide, inden man
starter i sin stilling:

For det første er det vigtigt, at du får et ansættelses-
bevis, da dette er din garanti for at få den rette løn.
Et ansættelsesbevis skal beskrive hvad det er for en
stilling du er ansat i, til hvilken løn og i hvilken
periode du er ansat. Hvis du vil være sikker på at dit
ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at
sende en kopi af dit ansættelsesbevis til FADLs hoved-
forening på adresse: Blegdamsvej 3 C 2200 Kbh. N.

Inden du starter med at arbejde er det vigtigt, at du
har set de instrukser for medicinstuderende, ansat
som vikar for læge, der skal ligge på alle afdelinger.
Disse instrukser fortæller hvad du som medicinstu-
derende må udføre på afdelingen. Instrukserne er
forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt,
at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling
du skal arbejde på. Og så er det vigtigt at du selv
overholder instrukserne. For så længe du gør det, er
du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at
overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre op-
mærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne.

Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er
indblandet i patientklager, men skulle det alligevel
ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL.

Det er sådan, at FADL har forhandlet en række lokal-
aftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således
kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre
måneders lægevikariaterfaring, have taget FADLs
lægevikariatkurser og specielle tillæg for transport.
Hvilke sygehuse der er forhandlet lokalaftaler på,
kan du finde på www.fadl.dk. Det er vigtigt, at være
opmærksom på om du får de tillæg du er berettiget
til, da det er vores erfaring at sygehusene ikke altid
udbetaler disse tillæg automatisk.

Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat, kan du
læse mere på FADLs hjemmeside www.fadl.dk hvor
der ligger en Guide til lægevikarer ,og du er selvføl-
gelig også velkommen til at kontakte FADLs Hoved-
forening  på telefonnummer 3532 7377.

Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat

Hilsen Lægevikargruppen
Kamilla Nielsen

PS  Hold øje med hjemmesiden – her opslås løbende
ledige vikariater
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Jeg har været i turnus i Sunderland, England medi-
cin og kirurgi. Herefter var jeg i Simrishamn, Sve-
rige, i turnus i alm. praksis. Mine kollegaer, kamme-
rater og venner har vist stor interesse og stillet en
del spørgsmål vedrørende min turnus. Jeg har her
sammenfattet mine erfaringer til hjælp og inspira-
tion til kommende turnuskandidater.

Grundlaget for at ville til udlandet kan jo være me-
get forskelligt. I mit tilfælde var det tanken om at se
noget nyt, bruge et andet sprog og få en oplevelse.
Dertil kom også et ikke uvæsentligt økonomisk
aspekt. Jeg havde et håb om at kunne skære turnus
ned fra 1½ år til bare 1 år som er normalen i Eng-
land. Dette var ikke muligt, da man som EU borger
følger det lands turnusordning man er kandidat fra.
Eksempelvis skulle tyskerne følge de tyske krav om
1½ års turnus bestående af en blanding af kirurgi,
medicin og evt. alm. praksis. Danske turnuskandidater
skal følge den danske sundhedsstyrelses retningsli-
nier for dansk turnus, bestående af ½ års kirurgi, ½
års medicin og ½ alm. praksis.

Rent praktisk begyndte jeg at undersøge forholdene
på 11. semester, hvor jeg havde hørt at det nu var
muligt at tage sin turnus i England, da de også ople-
vede mangel på læger. Der var især to adresser på
nettet som hjalp mig en del. Den ene var til den
engelske sundhedsstyrelse GMC (The General Medical
Council) adresse: http://www.gmc-uk.org/. Her fandt
jeg oplysninger om retningslinier og om hvordan man
søger provisional registration. Dette er det samme
som vores autorisation A, som man opnår ved af-
gangseksamen. Der var selvfølgelig en del proble-
mer med papirgangen, men hospitalet hvor jeg blev
ansat, var mig meget behjælpelig. GMC ville have
alle original papirerne, så det nytter ikke at sende
kopier. Dertil kan de, som de gjorde med min tyske
kollega, bede om engelsk oversættelse af alle doku-
menter, med andre ord, søg i god tid.

Den anden vigtige adresse var til BMJ (The general
medical journal) på adresse: http://
bmj.bmjjournals.com/. Her søgte jeg job under BMJ
careers, Hospital, PRHO (Pre-Registrated House Of-
ficer = turnuslæge). Her opstår der meget let proble-
mer, når man skal sende breve frem og tilbage. De
vil foreksempel ofte gerne have at man udfylder
speciffikke ansøgningsformularer, men disse skal jo
først sendes til DK og det kan godt tage op til en uge,
inden at man modtager det. Herefter skal man sende
det tilbage – endnu en uge! Jeg har nogle gange

været nødsaget til at sende breve ekspres og andre
gange pr. fax..

Omkring selv ansøgningen er CV’et nok det vigtig-
ste. Englænder gerne vil have CV’et skrevet efter
engelsk standard. I forbindelse med dette kan man
gøre brug af bøger om emnet og kritiske gennemlæs-
ninger. Jeg ændrede mit CV 15-20 gange imens jeg
søgte job, simpelt hen fordi der tilstadighed var ting
som kunne beskrives bedre mere, fyldestgørende osv.
Det vigtigste i CV’et er at have to referencer til en
henholdsvis medicinsk og kirurgisk afdeling som man
har arbejdet eller været student på. Jeg havde min
tutor fra medicin studiet på ortopædisk og reumato-
logisk afdeling til at skrive anbefalinger og faxe disse
til det hospital hvor jeg blev kaldt til samtale.  Der-
for er det yderst vigtigt at ens referenter ikke er på
ferie og i det hele taget husker hvem man er. Man
skal ikke sende alle (u)mulige beviser og anbefalin-
ger med. Husk på at hospitalet modtager omkring
500 ansøgninger!

Efter hospitalet har modtaget alle ansøgninger
udfærdiger de en short list på alt mellem 20 – 50
kandidater, som de beder om at komme til samtale.
Man skal være forberedt på at skulle rejse til Eng-
land til samtaler hvis man virkelig ønsker jobbet.
Inden jobsamtalen modtog jeg en specifik jobbe-
skrivelse, og denne var et godt udgangspunkt for
jobsamtalen. Inden jobsamtalen fik jeg mulighed for
at overnatte på hospitalet 2 nætter for at se mig
omkring før interviewet og snakke med de davæ-
rende ansatte PRHO. Jeg havde pakket alle mine
skjorter og mit bedste jakkesæt. I flyet øvede jeg
mig på at huske at sige Sir og titulere Mr.til kirur-
gen og Dr. til medicineren.

Den danske sundhedsstyrelse vil meget gerne god-
kende turnusophold indenfor EU, blot niveauet er
det samme som det danske. Man skal altså følge
præcist den samme type stilling i de respektive EU-
lande, som er PRHO (UK), Turnuslæge(DK) eller AT-
tjänst (S). Man kan ikke tage vikariater eller lig-
nende og få dem godkendt som turnus.

Jeg sendte blanketter fra Sundhedsstyrelsen til Eng-
land før opholdet. Disse blev udfyldt af hospitalets
turnusansvarlige og indeholdt beskrivelse af stillin-
gen, patient grundlag osv. Blanketterne blev hent på
adressen: www.sst.dk
Turnusopholdet skulle efter ophør bekræftiges over-
for Sundhedsstyrelsen via et brev som beskrev hvor-
længe jeg havde været ansat og at jeg havde udfyldt
stillinge tilfredstillende.

I forbindelse med alm. praksis i Sverige skulle jeg
udfærdige en uddannelseplan, som man kan hente på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Efter endt turnus
fremsendte jeg samme type brev som beskrevet oven-
for. Det er ikke muligt at tage et fuldt dækkende
turnusophold i England da de ikke har PRHO I alm.
praksis. Jeg var derfor nødt til at træffe en afgørelse
om hvorvidt jeg ønskede at tage tilbage til det amt
i Danmark hvor jeg oprindeligt var tilknyttet eller
finde et andet EU land hvor alm. praksis er en del af
turnusuddannelsen. Jeg valgte et ophold i Sverige da
jeg på længere sigt ønskede at bosætte mig i landet.

Hvordan var det så. Det var hårdt! Glem du
er læge, du starter fra grunden. Man arbejder mel-
lem 60 – 88 timer om ugen, primært som sekretær og
laborant. En dag på kirurgisk afdeling startede med
stuegang fra 8.00-9.00 hvor man gik rundt efter over-
lægerne som havde patienter på min afdeling. Over-
lægerne dikterede under stuegangen planen for pa-
tienten og det var min opgave at skrive det ned i
journalen (i hånden). Det var min pligt, som PRHO,
at vide alt om patienten og på forlangende at kunne
berette resultater om scanninger, blodprøver osv.
Herefter var mine arbejdsopgaver at udføre de plan-
lagte undersøgelser og behandlinger for mine 30 pa-
tienter. I tilfælde af akut opståede problemer stod
man alene med sin makker, da de overordnede pri-
mært var på operationsgangen, ambulatoriet eller
på endoskopiafsnittet frem til kl. 17.00. Herefter
kom overlægen tilbage på ny stuegang, hvilket betød
at man kunne starte forfra…

På kirurgisk afdeling arbejdede man som
PRHO sammen i makkerpar. Dette betød at jeg og
min engelske makker, Mike, kunne deles om proble-
merne. Jeg oplevede det som utrolig rart at arbejde
sammen med en der kendte systemet, specielt efter
at jeg de første  3 dage arbejdede alene (Mike var på
nattevagt) og ikke havde meget idé om hvad jeg
skulle. Senere i forløbet, når man havde fået lidt
erfaring var det i højere grad PRHO der styrrede
stuegangen og derefter overlægen(Consultan), 1 res
(Registra) eller en res.(SHO) (senior house officer/
red), som checkede om det der skete med patienten
var rigtig. Det samme var også tilfældet ved indlæg-
gelser, hvor alle patienter blev gennemgået af over-
lægen mindre end 6 timer efter indlæggelse. Først
præsenterede PRHO journalen og gav et bud på en
konklussion vedrørende symtomer, undersøgelser og
behandling og derefter gennemgik overlægen patien-
ten. Her er der for alvor noget at hente. Man blev
som i bedste mesterlære (bed-side) stil vist hvordan
man undersøgte patienterne og hvilke undersøgel-
ser, behandlinger osv. der skulle laves. Man skal
være klar over man er en del af et hierarkisk system,
hvorfor man kan få nogle kaftige irettesættelser hvis
man ikke fylder sin plads ud. Det kan være svært at
accepterer som skadinav, men det er også i de situa-
tion man opdager hvor vigtigt det er man er et team.

På medicinsk afdeling var jeg på samme
måde en del af et team, her blot uden makker. Teamet
gik stuegang 2-3 gang om ugen og resten af tiden
arbejdede jeg selvstændigt og stod for stuegangene
alene. Hver uge havde mit team en hel dag fra kl.
8.00-22.00, hvor vi modtog og tilså alle medicinske
patienter. I modsætning til Danmark blev de
nyindkommende patinter tilset ved stuegang kl. Ca.
20.00 af det vagthavende team. Min rolle under stue-
gangen forløb som ovenfor beskrevet. Morgenen ef-
ter tog vi alle nattens indlagte patienter og herefter
kunne vi fordele dem til de respektive specialer.
Det betød at selvom jeg var på kardiologisk afdeling
så jeg samtlige medicinske speciale patienter og min
overlæge havde stor erfaring med såvel alment som
speciale patienter udover de rent kardiologiske.

Det er svært kortfattet at beskrive forskellene og
lighederne mellem det danske og det engelse system
- det skal ses og opleves!

Jeg har dog, sammen med min gamle læsemakker,
som følger det danske turnussystem, prøvet at be-
lyse disse forskelle nærmere gennem en artikel. Denne
vil formentlig blive trykt i ugeskriftet hen over som-
meren.

Er der nogen der har fået lyst til at tage afsted og
ønsker yderligere oplysninger er I altid velkomne til
at tage kontakt til mig.

Kenneth Højsgaard Jensen
Reservelæge, RH, Klinik C, afs. 2122
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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.

KÆRE VAGTTAGER!
Undskyld…
Vi ved godt, at vi har besværet mange af jer med
uønskede sms’er i de sidste måneder. Det lumske
formål har været at lokke jer på vagter i ikke har været
skrevet op til.
Vi har været desperate (for mange vagter og for få
vagttagere!)
Nu vil vi gerne bede om tilladelse til at sende lige
præcis dig en sms i tilfælde af udækkede vagter.
Hvis du ønsker en sms når der er ledige vagter så
skriv en mail til os på

chancen@kbh.fadl.dk

Skriv dit navn og dit mobilnummer så bliver du noteret
på vores interne

 OK-sms-liste.
Fremover vil man kun modtage en sms hvis man står
på denne liste.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen

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

OBS      OBS     OBS
Fredag den 21. maj 2004 holdet Vagtbureauets ekspe-
dition og bogholderi lukket for personlig og telefonisk
henvendelse.

ORIENTERING OM REGLER
VED SYGDOM NÅR DU ER
SKREVET OP TIL VAGT:
Hvis du er/bliver syg når du er skrevet op til vagt skal
du ringe ind til vagtafdelingen mindst 4 timer før vagt-
start.
Det betyder, at du har en 4-timers frist til at melde dig
syg, svarende til den 4-timers frist afdelingerne har til
at seponere vores vagttagere.
Når du ringer ind har du 2 valgmuligheder:

Du kan lade dig slette fra opskrivningen hvilket bety-
der, at du kan bede om at få tilsendt et sygedagpenge-
kort hvis du opfylder de eksisterende regler for mod-
tagelse af dagpenge:
- Du skal indenfor de sidste 8 uger før første
sygedag have arbejdet 74 timer gennem vagtbureauet
eller
- Du skal indenfor de sidste 13 uger før første
sygedag have arbejdet mindst 120 timer gennem vagt-
bureauet og andre arbejdsgivere eller
- Du skal have været beskæftiget via vagt-
bureauet indenfor de sidste 4 uger før første sygedag
og
- Du skal have afsluttet dit SPV-kursus mere
end 13 uger før første sygedag
Opfylder du kriterierne er du berettiget til sygedag-
penge hvis du ringer mindst 4 timer før vagtstart og du
kan bede vagtafdelingen sende dig et dagpengekort.

Men, du kan også vælge at lade dig flytte på opskriv-
ningen. Det betyder at du kan flytte din opskrivning
frem indenfor den aktuelle opskrivningsperiode (dvs.
en måned minus en dag frem i tiden). Din flytning kan
ikke ændres til en anden vagttype og den kan kun lade
sig gøre, hvis der er plads på opskrivningen.

Både sletningen og flytningen skal du huske at med-
dele vagtafdelingen senest 4 timer før vagtstart!
Bliver du akut syg lige inden vagtstart så ring til os i
vagtafdelingen og tal med os!

SPV-SOMMERKURSER!
Som lovet har vi oprettet sommerkurser for dem, der
ikke fik plads på et SPV-kursus dette forår.
Tilmeldingsfristen for disse studerende er nu udløbet,
men da ikke alle har valgt at benytte tilbudet, er der
ledige pladser tilbage.
Disse pladser kan søges af ALLE medlemmer af FADL.
Datoerne findes på hjemmesiden og vagtbureauet,
der er ledige pladser som følger:

Hold 1 – start 5/7    :  9 pladser
Hold 2 – start 19/7  :12 pladser
Hold 3 – start 2/8    :  4 pladser

Tilmeldingsfrist: Mandag den 24. maj kl. 12.00 på vagt-
bureauet.

Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning mellem alle
dem, der søger inden fristen. Du får ikke plads på et
hold, hvis der er dage på det pågældende kursus, hvor
du ikke kan komme – søg derfor kun kurser, hvor du
kan komme alle dage. Du får ligeledes kun plads, hvis
du har betalt kontingent, ellers kommer din tilmelding
ikke med i lodtrækningen.....

Tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden www.fadl-
vagt.dk og på vagtbureauet.

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- A f t e n -
vagter 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

EFTERLYSNING
Kære vagttagere (som har haft vagter i Ballerup).

Psykiatrisk Center, Ballerup, afd. Y 1  har rettet hen-
vendelse til os, da de mangler nøgler.
Vi beder jer derfor om at se efter, om nøglerne ved en
fejltagelse er kommet med jer hjem.
Skulle dette være tilfældet, beder vi jer om at ringe til
Vagtbureauet.

11.05.04

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
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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

Nyt fra MSR:
Revidering af rusbogen
Kan du huske rusbogen?
Det var den tykke bog, man fik sendt før studie-
start, der lsikkert indeholdt mange vigtige infor-
mationer, men ligesom mange andre bøger på
det her studie, var den bare alt for lang, til man
gad andet end at bladre i den.
Det skal laves om!
Rusbogen er et supergodt initiativ, den skal bare
være bedre.
Hvis du gerne vil sætte dit præg på den bog,
kommende studerende får sendt ud, så kom på
næste møde og giv dit besyv med.

Pga. Gentagne episoder med studenter der for-
gæves er mødt op til undervisning,
hvor underviserne ikke er mødt, opfordrer vi nu
alle studerende til at meddele
det Medicinske Studenterråd hvis/ når I ople-
ver det, således vi kan vi kan få et
overblik over problemets omfang. Dette kan
gøres på følgende adresse:
Udeblevne@studmed.ku.dk

Hvis din underviser udebli-
ver fra undervisningen:

Nyt fra Forenede Studen-
terråd:

Uddannelsesbekendtgørelsen
kommet!

Så er uddannelsesbekendtgørelsen endelig kom-
met. Nogle af de værste problemttyper fra ud-
kastet er blevet ændret, og der er nu kun meget
få virkelig grimme ting tilbage. Såsom at man
kun kan skrive specialer på 60 ects, hvis det er
af ‘eksperimentel karakter’. hvilket kan ude-
lukke mange naturvidenskabsstuderende, der
normalt laver 1 års specialer.
Noget af det positive er, at de nye kandidat-
uddannelser først skal træde i kraft pr. 1. sep-
tember 2008, og ikke som nævnt i udkastet,
samtidig med bacheloruddannelserne, pr. 1. sep-
tember 2005.
Bekendtgørelsen kan læses på Videnskabs-
ministeriets hjemmeside:
w w w . v i d e n s k a b s m i n i s t e r i e t . d k .
Læs Forenede Studenterråds kommentarer på
www.fsr.ku.dk
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EKSKLUSIVT
LÆGEVIKARHOLD PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER ET NYT MEDLEM!
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af
elektive patienter på afdelingen. Jobbet giver en god
rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Ar-
bejdet er travlt men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer
lange, og vi dækker dagvagten på hverdage. Løn i
henhold til Fadl´s overenskomst for lægevikarer. Følge-
vagter er aflønnede med fuld løn. Tiltrædelse fra mid-
ten af august måned.

Krav:
- Bestået farmakologi-eksamen og anæstesiologi-kur-
sus - d.v.s. du skal minimum være ved at afslutte 9.
semester på gammel studieordning.
- Det forventes at man kan tage ca. 4 vagter per
måned - også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikariater værdsættes
men er ikke et krav.

Ved spørgsmål henvend dig venligst til holdleder Mar-
tin Kryspin Sørensen - E-mail: Kryspin@rhk.dk - Tlf:
51926688.

Ansøgningsfrist: Fredag 28. maj 2004. Ansøgninger
sendes til "Lægevikarhold RT" att. Niklas Seierby, Fadl´s
vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2200 København N
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Det er nu halvandet år siden IMCC skiftede nøglerne
til kontoret ud. Hvis du er en af dem, der stadig har
en gammel nøgle, og gerne vil have dit depositum
tilbage, skal du aflevere din nøgle på IMCC-kontoret
mandag eller torsdag mellem kl. 9.30 og 12.30, og
senest d. 27. maj.
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Vil du ud og arbejde på et hospital i Indien eller
Afrika? Med PIT kan du komme af sted i 3-6
måneder, og der er stadig ledige pladser til for-
året 2005.
Det drejer sig om følgende steder:
Indien, Kotagiri, 1 plads
Indien, Oddanchatram, 2 pladser
Indien, Bissamcuttack, 1 plads forår, 2 pladser
sommer
Indien Arogyanvaram, 2 pladser
Tanzania, Dodoma, 2 pladser
Læs mere om hospitalerne og PIT på
www.imcc.dk. Her kan du også finde ansøgnings-
skemaer, som skal afleveres så hurtigt som mu-
ligt på IMCC’s kontor eller sendes til.

IMCC, PIT
Panum Instituttet 9.2.2.
Blegdamsvej 3b
2200 København N

Mvh PIT
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En NY og spændende ”udveksling afdeling”, som in-
deholder grupperne: Exchange, Præklinisk Udveks-
ling, Grønland og Forsknings Udveksling.
Pointen med denne sammenlægning er, at gøre det
nemmere for DIG, der gerne vil af sted og nemmere
for OS rent administrativt.

MEN vi har et lille problem!!  Vi ved ikke hvad vi
skal kalde den!?!

Og VI vil derfor rigtig gerne høre hvad du synes.
Sådan noget som PIGESPEJDERNE eller
NØRDERNE er måske ikke lige sagen, men hvis du
ellers kan komme på noget relevant, så skriv til
nore@imcc.dk. Så vinder du måske en flaske vin eller
to.

MVH IMCC
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Vi (SCORE) vil meget gerne have billeder fra jeres
udveksling tur. Disse skal bruges til hjemmesider og
til annoncer. Og selvfølgeligt laver vi en lille konkur-
rence ud af det. Den, der kan indsende det absolut
mest farverige billede vinder..to.. flasker vin af ikke
nærmere oplyst karakter.
Vi glæder os til at se jeres billeder og vinderen
annonceres i næste blad.

MVH. KATRINE
p.s send dem til researchexchange_dk@yahoo.dk

BAMSEHOSPITALSMØDE

ER DU INTERESSERET ELLER BARE NYS-
GERRIG FOR AT HØRE OM HVAD DER SKER
I BAMSEHOSPITALET, SÅ KOM TIL NÆSTE
BAMSEHOSPITALSMØDE TIRSDAG D. 25.
MAJ KL. 15.30 I IMCC-LOKALET.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
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KG i årets rusvejledning er ved at lave en gennemgribende oprydning af vejlederrummet. Der er allerede
fjernet 4 containere, men vi er ikke færdige endnu! Der er fortsat en del effekter dernede, som vi ikke har
tænkt os at beholde. Så hvis du f.eks. har en Dolly Parton tragt dernede, som du ikke kan leve uden - så er
det nu! Vi fortsætter udsmidningen om 2 uger, så du skal have hentet det du skal have hentet inden da. Også
kasser med navn på, bliver sorteret og evt. smidt ud.

Hvis du ønsker at hente noget fra rummet, så tag kontakt til en af disse adresser:
andkarlsen@hotmail.com

amandus@stud.ku.dk

Med venlig hilsen
KG
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Vores aktiviteter afsluttes med salmekoncerten
den 18. maj, men studenterpræsten er naturlig-
vis stadig at træffe, hvis du har brug for en sam-
tale. Kontakt ham på mail pnh@adm.ku.dk eller
telefon 20 46 41 93.

Både han og sekretæren er bortrejst fra ultimo
juni til medio juli for at deltage i konferencen
”Dreaming Landscapes - Spiritualities and Justice
in  Learning Communities, A conference for
university chaplains, campus ministers and
religious professionals. A global, multifaith
conference” Det foregår i Brisbane, Australien,
1. –7. juli. (http://www.une.edu.au/dreaming04/)

Studenterpræstens ferie vil blive annonceret på
hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest

Strikkecafeen ”Den Røde Tråd” holder også som-
merferie. Vi starter igen den 19. august.

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

Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest
.  Her kan du også tilmelde dig vores elektroni-
ske nyhedsbrev, som løbende holder dig oriente-
ret om vores aktiviteter.
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-SUCCÉEN FRA SIDSTE ÅR GENTAGER SIG

Vi drager den 1. – 3. oktober til en spejderhytte ved Ganløse for at fordybe os i den antroposofiske medicins
verden, hygge os med dejlig mad, vin, sang og kage, lære hinanden at kende og feste til den lyse morgen!

-OG HVAD ER SÅ ANTROPOSOFISK MEDICIN?
Har du hørt om Waldorf-skolen (Steinerskolen), kender du måske allerede lidt til Rudolf Steiners åndsviden-
skab Antroposofi? Denne udgør også fundamentet i antroposofisk medicin (heraf navnet), hvor sygdom ses

som en manifestation på ubalance mellem menneskets fire væsensled; det fysiske, livslegemet, sjæle-
legemet og egoet.

Antroposofiske læger har gennemført både en almindelig lægeuddannelse og en antroposofisk uddannelse,
og kan derfor supplere den almindelige lægeordinerede medicin med bland andet plantemedicin, samt flere

former for kunst- og bevægeterapi.

-DET LYDER SPÆNDENDE! HVORDAN KOMMER JEG MED?
Hvis du allerede nu ved at du vil deltage, kan du sende en mail til GIM på adressen gim@studmed.ku.dk. Alle

praktiske oplysninger følger efter sommerferien.
Hytten er booket, så sæt kryds i kalenderen med det samme!

Mange hilsner fra GIM – gruppen for integreret medicin
www.studmed.ku.dk/gim
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