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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: Kantinen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal
Gentofte: Ved auditoriet.
Herlev: På repoen foran auditoriet
Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten
Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal
Hillerød: Biblioteket
Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset)
Køge: Studenterlokalet

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, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye
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Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Jensen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk   Tirsdage 13.00-16.00
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KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen
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Til stede:
Pernille Due, Martin Stampe Noer, Gitte Birkbøll,
Charlotte Paisley, Lisbeth Roland Hansen, Tina Gott-
lieb, Henrik Jahnsen, David Woldbye (fra kl. 16.00),
Poul Jaszczak (fra kl. 16.30), Mogens Boisen, Mi-
chael Hejmadi, Peter Bonde, Kenneth Geving Ander-
sen, Kirstine Fabritius, studievejledere Gordon Jehu
og
Ditte Skovgaard
Afbud: Mogens Holst-Nissen, Birte Glenthøj
Gæster: Flemming Gjerris (til pkt. 1A), Hans Sjöström
(til pkt. 4a), Jørgen Hedemark (til pkt. 7)
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager

a.  Udsendte sager
3. Godkendelse af referat 04-11
4. Studie- og eksamensordningen:

a. Orientering om 1.-5.semester udvalget
ved Hans  Sjöström
b. Udpegning af kliniske lektorer på 6.,8, og
9. sem.
c.  Orientering fra følgegruppen om 11. og
12. sem.

5. Godkendelse af indstilling af ny formand for
7. semester

6. Orientering om status for afløsningsopgaver
på ny studie ordning

7. Godkendelse af forslag til retningslinier for
udveksling på 9. semester  (forslaget efters
endes)

8. Godkendelse af justering af forretningsor
den

9. Orientering om fremtidig klinisk kapacitet
10. Beslutninger vedrørende vilkår for stude

rende i klinisk ophold på 7. og 9. sem.
(eftersendes)

11. Orientering om overgangsordning og pro
gnoser ved Studievejledningen

12. Godkendelse af ændring af eksamensdatoen
for soc. med. 9. sem.

13. Meddelelser
14. Eventuelt
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Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:
nyt punkt 1 a: orientering om 9. semester ved Flem-
ming Gjerris
tilføjelse til punkt 5: godkendelse af ny formand for
6.-9. semester udvalget
tilføjelse til punkt 13: lokale problemer ved Henrik
Jahnsen
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Flemming Gjerris orienterede om OSCE eksamen på
9. semester.  Eksamen blev afholdt for 37 stude-
rende, delt op i henholdsvis et formiddags- og et
eftermiddagshold. Der var 20 stationer; 17 aktive og
3 pausestationer.
De studerende klarede eksamen flot, alle recepter
var ekspedérbare, og både eksamensform og indhold
fungerede.
Der var også ros fra de studerende, der bemærkede
at eksamen var veltilrettelagt.
Logbogen er ændret radikalt, og ikke godkendt endnu.
Den godkendes af studieledelsen inden næste
studienævnsmøde.
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Studienævnet afslog en ansøgningen om forlængelse
af fristen for beståelse af FASE II. Den studerende
havde klaget til dekanen over en tidligere
udskrivningsbeslutning, og sagen var herefter sendt
til studienævnet til fornyet behandling. Ved sin afgø-
relse lagde studienævnet lagde vægt på, at der ikke
var nye oplysninger i sagen
En studerende på gammel studieordning havde søgt
om tilladelse til at gå til ekstraordinær eksamen i
farmakologi januar 2006.
Studienævnet imødekom ansøgningen, således at den
studerende får tilsagn om, at vedkommende ekstra-
ordinært kan gå til eksamen i farmakologi på det
ansøgte tidspunkt. Studienævnet lagde herved vægt
på oplysningerne om ansøgerens personlige forhold
og herunder oplysningerne om barsel. Der kan ikke

på nuværende tidspunkt redegøres for, hvordan eksa-
men vil blive afviklet.

En studerendes udskrivningssag var hjemvist til for-
nyet behandling i studienævnet af rektor v/studie-
administrationen.
Studienævnet afslog ansøgningen, og den studeren-
des udskrivning fastholdes, idet nævnet ikke fandt,
at oplysningerne om den studerendes forbrug af
eksamensforsøg kunne føre til et andet resultat.
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Referatet blev godkendt.
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a. Orientering om 1.-5.semester udvalget ved Hans
Sjöström
Man har i udvalget diskuteret om semestrenes op-
bygning skal være som hidtil, eller om blokkurser vil
være en bedre løsning på semestrenes struktur.
Ifølge evalueringerne er metodekurset på 3. seme-
ster dårligt placeret, og udvalget arbejder med den
problemstilling.
På 5. semester ønsker udvalget at styrke OSVAL
arbejdet ved at ændre på rækkefølgen ad undervis-
ningen.
Der er endnu ingen løsning på eksamensproblemet
på 4./ 5. semester.
Der afventes forslag fra de studerende.
Studienævnet ser frem til at modtage en endelig
rapport fra udvalget.

b. Udpegning af kliniske lektorer på 6.,8, og 9. sem.
Martin Stampe Noer (områdeleder eksamens-
kontoret) orienterede om problemerne med at få nok
kliniske lektorer  til at medvirker til eksaminerne.
Det tidligere udsendte brev til 12. semesters klini-
ske lektorer har virket efter hensigten, og eksamen
forløb i år uden store problemer med at få eksamina-
torer. Martin Stampe Noer og Pernille Due har sendt
et tilsvarende brev til de kliniske lektorer vedrø-
rende 6., 8. og 9. semester, og håber dermed at
kunne undgå problemer ved fremtidige eksaminatio-
ner på disse semestre.

c.  Orientering fra følgegruppen om 11. og 12. sem.
Hans Sjöström fremsender rapporten  med følge-
gruppens bemærkninger vedrørende 11. semester.
Vil blive behandlet på studienævnsmødet i februar.
Følgegruppen behandlede 12. semester planen på
deres møde i december.
Pernille Due konkluderede efter Hans Sjöströms frem-
lægning, at tidsplanen for indførsel af den nye studie-
ordning og arbejdet hermed overholdes.
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Ole Weiss Bjerrum blev indstillet og godkendt som
ny semesterformand for 7. semester pr. 1. februar
2005.
Ole Haagen Nielsen blev indstillet og godkendt  som
ny semesterformand for 6.-9. semester pr. 1. februar
2005

��
)�
,��������
��
������
��
��������������	�
�3
�1
������
������

Studienævnet tog opsummeringen i det udsendte
notat til efterretning. Studienævnet bemærkede i
den forbindelse, at en yderligere begrundelse for ikke
at tilbyde mulighed for afløsning af eksaminer på ny
studieordning er de store integrerede fagblokke, hvor
så mange elementer omfattes, at det ikke er vil
være hensigtsmæssigt og fagligt forsvarligt at lade
undervisning og eksamen afløse af en skriftlig op-
gave.
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Jørgen Hedemark Poulsen og Tina Gottlieb havde
udarbejdet forslag til retningslinier for udveksling af
studerende på 9. semester (ny ordning). Forslaget
var udsendt som bilag til nævnets medlemmer.
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Tina Gottlieb gennemgik forslaget. Det var hendes
opfattelse at 10-15 studerende hvert semester ville
gennemføre 9. semester i udlandet.

Efter en kort drøftelse af forslaget godkendte studie-
nævnet retningslinerne.

Martin Stampe Noer giver Eksamenskontoret be-
sked, mens Tina Gottlieb informerer de øvrige invol-
verede.
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Studienævnet vedtog at tilrette forretningsordenen,
således som det fremgik af det udsendte notat af 4.
januar 2005.
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Pernille Due redegjorde for status vedrørende ind-
dragelse af nye hospitaler til de klinisk ophold på 7.
og 9. semester:

Studienævnet har p.t. mundtlige tilsagn fra Born-
holms Centralsygehus, Storstrømmens Sygehuse
Nykøbing Falster samt Sygehus Vestsjælland (dagen
efter mødet har studienævnet modtaget besked fra
Medicinsk Center Sygehus Vestsjælland om at de
først kan tage studerende fra efterårssemestre 2005).

Man har endvidere undersøgt muligheden for at sende
studerende i klinisk ophold på sygehusene i Helsing-
borg samt Kristansstad. Dette vil dog tidligst kunne
ske fra efteråret 2005.

Situationen ser ud til at være på plads for så vidt
angår forårssemestret. Studieadministrationen
udarbejder snarest muligt prognoser for efterårs-
semestret, men det forventer at behovet for kliniske
opholds-pladser ikke vil være mindre end i forårs-
semestret.

Kirstine Fabritius gjorde opmærksom på, at kun selv
havde taget tidligt klinisk ophold på Færøerne, og
man evt. også kunne sende studerende dertil.

Mikael Hejmadi pointerede vigtigheden af at de stu-
derende så tidligt som muligt blev meddelt hvor de
skulle have deres kliniske ophold og foreslog, at det
blev fast praksis, at de studerende, ligesom i forårs-
semesteret, fik mulighed for at prioritere blandt til-
gængelige hospitaler.
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Som konsekvens af at det nu og fremover vil være
nødvendigt at sende de studerende til hospitaler, der
ligger så langt væk, at det ikke vil være realistisk at
pendle mellem de studerendes bopæl og hospitalet
hver dag, er der behov for at se på studienævnets
retningslinier for transportgodtgørelse.

Berit Brix har derfor udarbejdet et notat, hvori føl-
gende foreslås:

1. Sygehusene i Hillerød, Helsingør. Næstved,
Ringsted, Holbæk, Slagelse, Roskilde og Køge anses
for at ligge i pendler-afstand. Her gælder stude-
nævnets regler for transportgodtgørelse uændret dvs.
merudgifter svarende til billigste offentlige trans-
portmiddel refunderes.
2. Sygehusene i Rønne og Nykøbing Falster
ligger ude for pendler-afstand. Her garanteres de
studerende frit logi. Det forslås videre at de stude-
rende på disse hospitaler tilbydes fri hjemrejse hver
anden weekend.
3. Sygehuse i Sverige: Samme vilkår som stu-
derende ved sygehusene i Rønne og Nykøbing Falster

Ad 1. Studienævnet tilsluttede sig fordelingen.

Ad 2. Studienævnet besluttede, at de studerende
skulle tilbydes fri hjemrejse hver weekend i forårs-
semestret og at diskuterer dette igen, når hele udvi-
delsen af den kliniske kapacitet er på plads. Det blev

desuden foreslået, at evt. kunne etablere fælles bus-
transport.

Ad 3. Studienævnet udskød endelig stillingtagen til
vilkårene for studerende ved disse hospitaler, indtil
man har indgået aftale med de pågældende syge-
huse.
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Gordon Jehu runddelte en oversigt over antallet af
studerende på gammel studieordning som kan få be-
hov for etablering af forskellige overgangsordninger:

Der er stadig et ikke ubetydeligt antal studerende,
der mangler en eller flere af eksaminerne på 8. se-
mester. Eksaminerne udbydes for sidste gang i vinter-
eksamensterminen 2004/05.

På 9. semester mangler nogle få studerende kursus-
attest i klinisk socialmedicin. Disse holdsættes i forårs-
semesteret på 10. semester ny-ordning. Eksaminerne
på 9. semester udbydes for sidste gang ved sommer-
eksamensterminen 2005. De 7 studerende, der endnu
ikke har bestået eksamen i klinisk socialmedicin har
således stadig mulighed herfor.

På 10. haves ikke p.t. overblik over hvor mange
studerende, der mangler kursusattest eller eksamen.
Undervisning udbydes ikke længere. Eksaminerne
udbydes  både ved sommereksamensterminen 2005
og vintereksamensterminen 2005/06.

For 11. og 12. semester er situationen ligeledes den,
at der p.t. arbejdes på at skaffe overblik.

Studienævnet takkede for gennemgangen og det blev
aftalt, at studienævnet orienteres igen så snart studie-
vejledningen har overblik over situationen på 10.,
11., og 12. semester.
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Studievejleder Gordon Jehu havde konstateret, at
eksamen i Klinisk Social Medicin var placeret uhen-
sigtsmæssigt, idet de studerende på det vedtagne
tidspunkt endnu ikke havde afsluttet kurset.

Studienævnet besluttede at flytte den pågældende
eksamen til uge 25. Eksamenskontoret aftaler den
konkrete dag med eksamensformanden.

Studienævnet drøftede kort også at flytte eksamen i
Psykiatri, men besluttede at fastholde eksamens-
datoen her.

Martin Stampe Noer giver Eksamenskontoret be-
sked, mens Mette Kristensen sørger for at den revi-
derede eksamensplan udsendes til de personer, der
tidligere har modtaget mail med eksamensplan.
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Henrik Jahnsen rejste spørgsmålet om, hvorledes
undervisere skal forholde sig i de tilfælde, hvor et
undervisningslokale er for lille. Der kan være tale
om to forskellige situationer, nemlig de tilfælde hvor
underviseren på forhånd er klar over, at lokalet vil
være for lille, og de tilfælde hvor det ved undervis-
ningens begyndelse viser sig, at der er mødt flere
studerende op, end lokalet er beregnet til.
Pernille Due orienterede om, at hun for et par måne-
der siden havde sendt et brev ud til kursuslederne for
at få tilbagemeldinger om, hvorvidt der var tale om
et generelt problem vedrørende undervisningsloka-
ler. Hun havde desuden drøftet spørgsmålet med
administrationschefen, som havde oplyst, at
udnyttelsesprocenten af lokalerne kun var på ca. 30.
Der er en forhåbning om, at implementeringen af
lokalebookingssystemet Syllabus vil afhjælpe pro-
blemet.
Endvidere vil studielederne formentlig efter et fæl-
lesmøde den 27. januar 2004 rette henvendelse til
dekanen herom.
I forhold til akutte lokaleproblemer bad hun om
tilbagemeldinger om tilfælde, hvor det tildelte lo-

kale var for lille. I de tilfælde, hvor der møder flere
studerende op, end lokalet er beregnet til, henviste
hun til, at underviseren måtte afvise de studerende,
som ikke var berettigede til at deltage i undervisnin-
gen, f.eks. fordi de var holdsat på et andet hold.

Pernille Due meddelte at der havde været en semi-
nar om auditeringsprojektet i Rektors Uddannelses-
udvalg, bl.a. med et inspirerende indlæg fra Göteborg
om undervisningstilrettelæggelse.

Arbejdet i OSCE og internationaliserings-udvalgene
er påbegyndt. Der resterer endnu tilbagemelding til
fagene/ semestrene vedrørende beslutninger fra in-
tegreret eksamensudvalg.  Disse vil blive udsendt
inden udgangen af januar.

Poul Jaszczak og Pernille Due har holdt møde med
Dekanatet  vedrørende studiets og studieledelsens
struktur fremover.

Jørgen Hedemark meddelte at 10 semesters logbog
er nogenlunde analog til 7. semester, dog delt op på
fag.

Pernille Due ønsker, at man for fremtiden har en
deadline for, hvornår der sendes en samlede pakke
til de studerende og de involverede afdelinger, når
et semester kører for første gang. Man undgår der-
med forvirring omkring forskellige udgaver af rap-
porter etc. Det blev besluttet at al materiale til de
kliniske semestre skal fremsendes til studienævnet
senest hhv. 15. maj og 15. december.
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Intet til punktet.
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Til stede: Pernille Due,  Birte Glenthøj, Helene W.
Hvidman, Kirstine F. Fabritius, Peter Bonde, Bjarke
Hansen, Kenneth Geving Andersen (fra kl. 16.00)
Endvidere deltog Lisbeth Roland Hansen (studie-
administrator), Martin Stampe Noer (områdeleder
eksamenskontoret), Berit Cecilie Brix (fuldmægtig),
Ulrik Bodholdt (studievejleder), Malene Esager (stu-
dievejleder)
Afbud: Mogens Holst Nissen, Michael Hejmadi, Poul
Jaszczak
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1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 05-01
4. Studie- og eksamensordningen:

a. Orientering om logbøger på 7., 9. og 10.
semester (omdeles på mødet)
b. Drøftelse af planen for 11. semester (føl
gebrev fra følgegruppen eftersendes pr mail)

5. Valg til studienævnets permanente udvalg
6. Ændring af forårets mødedatoer
7. Meddelelser
8. Eventuelt
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Dagsorden blev godkendt.
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Sag vedr. genindskrivning henvist til fornyet behand-
ling ved Studienævnet. Studienævnet fastholdt ud-
skrivningen, da nævnet ikke fandt, at der er frem-
kommet afgørende nye oplysninger.

Sag vedr. afholdelse af ekstraordinær eksamen på
gammel ordning.
Studienævnet besluttede at, der på baggrund af den
foreliggende, ikke kan dispenseres. Den studerende
overflyttes som følge heraf til ny studieordning.
De sidste eksamener i farmakologi og mikrobiologi
er afviklet, og der afholdes ikke automatisk flere.
Såfremt nogle studerende, på grund af ekstraordi-
nære omstændigheder, er kommet i klemme ved over-
gangen til ny studieordning, kan de søge dispensa-
tion. Studienævnet vil herefter afgøre, om der kan

�������
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dispenseres, .Såfremt der dispenseres skal der afhol-
des eksamen, evt. mundtlig.

Der blev informeret om, at en studerende havde søgt
dispensation til at bytte om på 8. og 9. semester.
Dispensationsudvalget havde indstillet negativt.
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Referatet blev godkendt med enkelte ret-

telser.
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a. Orientering om logbøger på 7., 9. og 10.
semester
Logbøgerne er godkendt på studienævnets vegne af
Pernille Due, og sendt ud til klinikudvalgene. Der er
i forbindelse med arbejdet med de nye logbøger,
ryddet en del ud og ændret på opbygningen. Det har
gjort de nye logbøger mere overskuelige for de stu-
derende.
De nye logbøger evalueres tæt, så man hurtigt kan
finde eventuelle problemer.
Som noget nyt afleveres evalueringerne direkte på
eksamenskontoret, og ikke som tidligere i klinik-
udvalgene.
Logbogen for 10. semester blev ikke omdelt på mø-
det. Den eftersendes med referatet.
b. Drøftelse af planen for 11. semester
Hans Sjöström gennemgik planen for 11. semester
samt følgegruppens kommentarer hertil.
Følgegruppen kommenterede følgende:
- målbeskrivelsen bør korrigeres sprogligt
-  resurserne for a) oftamologi, b) dermatologi-vene-
rologi, c)  oto-rhino-laryngolog samt d) integreret
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Mandag  21/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Ulrik Bodholdt Med
Mandag  21/3 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med
Tirsdag   22/3 1200 – 1300 1300 – 1600 Christina Rydahl Lundin   Med
Onsdag  23/3 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag   23/3 1300 – 1400 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  24/3 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                     Med

-9��:6:�;:
Onsdag  30/3 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag   30/3 1300 – 1400 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag  31/3 0800 – 0900 0900 – 1200 Christina Rydahl Lundin   Med
Torsdag  31/3 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon T. Jehu Med
Torsdag  31/3 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                     Med
Fredag   1/4 0900 – 1000 1000 - 1200 Tina Gottlieb Int

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk

NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale,  kan du møde op i starten af vores
træffetid
        - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !
Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning
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: 9.1.3
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I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge usædvanlige forhold for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

kursus i medicin og kirurgi (Kurset er ikke planlagt
og resurseforbruget kan derfor ikke vurderes)
Ad c: Da der er afsat 10 forelæsninger og 20 klinikker
i nuværende kursus, foreslås det, at der tildeles 76
uat til hvert af fagene. I ORL er således i alt til
rådighed 870 uat (324+470+76 uat),  som
resursemæssigt kan rumme 10 forelæsninger (100 t)
og 25 klinikker (750T), i alt 850 uat.
En nedskrivning af 11. semester udvalgets foreslå-
ede ekstra klinikker i oto-rhino-laryngologi fra 9 til 5
(samlet set fra 29 til 25) vil således betyde, at der er
tilstrækkelig resursedækning til også at rumme den
dobbelte lærerbemanding indenfor de 0,6 ue (som
var afsat til klinisk kursus)
-  Vedr. OSVAL anføres i rapporten,  at OSVAL-
udvalget bør inddrages. Følgegruppen foreslår, at
studienævnet - via OSVAL-udvalget - påser, at OSVAL
ugerne bliver forsvarligt planlagt.
- Vedr. VKO anføres i rapporten, at det er oplyst, at
der er et særligt udvalg for VKO, som bør inddrages.
Følgegruppen foreslår, at studienævnet undersøger,
hvorvidt VKO skal fortsætte i samme regi som tidli-
gere, eller om der er behov for reorganisering

Studienævnet kontakter 11. semesters udvalget,og
meddeler dem, at Studienævnet støtter følgegruppens
forslag om 10 forelæsninger + 25 klinikker. Semester-
udvalget skal endvidere sørge for en plan for
eksamensafviklingen, udformning af logbog samt en
plan for afvikling af medicin og kirurgi.
Studienævnet vil behandle rapporten igen på
studienævnsmøde 5. april.

Studieleder Pernille Due kontakter semester-
udvalgets formand, med henblik på at sikre, at der er

repræsentanter fra hver kursus på 11. semester, samt
en repræsentant fra OSVAL udvalget, i 11. semester-
udvalget.
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Evalueringsudvalget nedlægges.
Ny formand for VKO udvalgt er Hanne Colding. Hun
inviteres til at fortælle om udvalgets arbejde til
næste studienævnsmøde
 Helene W. Hvidman melder tilbage med forslag til
studenterrepræsentanter til udvalgene efter møde i
Forenede medicinske fagråd.
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På grund af sammenfald med møder i Fakultetsrådet,
blev datoerne for studienævnsmøderne i marts og
november ændret, så forårets mødekalender ser så-
ledes ud: 08.03.05, 05.04.05, 03.05.05, 07.06.05
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             Intet til dette punkt.
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Peter Bonde gjorde opmærksom på, at lysene på
Panum er begyndt at slukke kl. 17.00. Det er et
problem for de mange studerende, der sidder rundt
omkring og læser. De studerende blev opfordret til
at skrive en mail til studielederen, som vil videre-
sende den til driftschefen påPanum.

Peter Bonde roste eksamen på 9. semester. Det er
en faglig relevant, velintegreret eksamen.

Studienævnet kræver at man har haft en per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervis-
ningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårs-
og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for
Fase II for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden
disse datoer kan man blive holdsat på semesteret
igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervis-
ningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen
ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre
studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer
at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan for-
vente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmel-
dingen.
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Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.
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-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
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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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Mandag den 4. april Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 30.03.2005
Tirsdag den 12. april Genoplivning 16.30-19.30 30.03.2005
Onsdag den 13. april Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 30.03.2005
Mandag den 25. april Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.30 30.03.2005
Tirsdag den 26. april Genoplivning 16.30-19.30 30.03.2005

Laboratoriet  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9

2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.-
13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhø-
rer. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfri-
ske færdighederne inden et lægevikariat, eller at
forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på

13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkur-
ser:
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Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

����
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. seme-
ster, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.

- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion
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God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og læge-
vikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fanto-
mer
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Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst re-
levant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkur-
ser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genop-
friskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derud-
over er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
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Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i  sundhed
og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgs-
basis i 1989 og blev flot evalueret i 1994 og 2003.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende.
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Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske basal-
videnskabelige og klinisk orienterede fag samt i
forskningsmetodologiske redskabsfag. De gennemgå-
ende hovedfag er human patofysiologi og cellebiologi.
Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks.
mikrobiologi, farmakologi, genteknologi, videnskabs-
teori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To

ophold på henholdsvis en klinisk og en paraklinisk
(laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-
dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.

$	�����		������
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.
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Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for
menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
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Thursday, April 14th, 2005 13.00 – 17.00
Auditorium B, Zoologisk Institut, Building 12,
Universitetsparken 15, Copenhagen

Organizers: Ernst-Martin Füchtbauer, Danish Cen-
ter for Transgenic Mice, Aarhus University and Jens
Høiriis Nielsen, Dept of Medical Biochemistry and
Genetics, University of Copenhagen

Program:
One purpose of this meeting is to promote the
exchange between groups working with genetically
modified animals or planning to do so. It is hoped
that this results in an increased communication both
technically and about analysis of transgenic animals.
The latter is of particular importance because
phenotypic analysis of genetically modified animals

og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.
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For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, biokemi, idræt og ingeniørvidenskab
(kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt
hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt
anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også ind-
går tidligere forskningsaktivitet, karakterniveau og
alder.

Ansøgningsskema og yderligere information
kan hentes på  www.sund.ku.dk   og indsendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76
e-mail: coh@adm.ku.dk

Ansøgningsfrist: den 4. april 2005 kl. 12.00

frequently requires a broad spectrum of methods and
experiences. It is our hope that this workshop will be
the initiation of an informal network of groups
working with all aspects of transgenesis in animals.

Speakers:
Thomas Willnow, Max-Delbrueck-Center for
Molecular Medicine, Berlin:
“Physiological characterization of multifunctional
endocytic receptors:  conditional knockouts lead the
way”

Niels Aagaard Jensen, Medical Biotechnology Cen-
ter, SDU, Odense:
“Genetic control of projection neuron morphology in
the mouse hippocampus”

Palle Serup, Hagedorn Research Institute, Gentofte:
“Analysis of Notch signaling in the pancreas using
transient transgenic mouse and chicken embryos”

Poul Maddox Hyttel, Department of Basic Animal
and Veterinary Sciences, KVL: “Cloning and genetic
modification of larger farm animals by somatic cell
nuclear transfer”

Morten Grauslund, TopoTarget A/S, Copenhagen:
“Construction and analysis of genetically modified
mice containing a point mutation in the topoisomerase
II gene”

Ernst-Martin Füchtbauer, Danish Center for
Transgenic Mice, AU, Århus: “Collaboration
possibilities with the “Mouse Center”

There will be possibility for two Short Talks (15
min). Please contact the organizer: Ernst-Martin
Fuechtbauer [emf@mb.au.dk] if you are interested.

Everybody is welcome. Registration is not necessary.
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Søren Aagaard er privatpraktiserende psykolog,
gruppeanalytiker samt psykoanalytiker i København.
Han er redaktør for Matrix og forfatter til en række
artikler til ”Psykodynamisk leksikon”.

I sit foredrag ”Drøm og følelse” belyser Søren Aagaard
forholdet mellem drøm og psykoanalyse i et histo-
risk perspektiv og diskuterer hvilken betydning
drømme har i den moderne psykoanalyse. Bl.a. vil
han tale om den analytiske ”setting” som ”dømme-
rum”. Disse teoretiske overvejelser anskueliggøres
udfra en casuistik.

Fredag, den 15.  april 2005, kl. 16.00 – 17.30
Familie Hjælps Centret
Rømersgade 11,1
1362 København K

Entré: 80 kr.

Nærmere oplysning: Friederike Unger:
F.Unger@mail.tele.dk  eller telefon: 45 41 10 20
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Professor, dr.med. Mads Melbye
Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Sektor for Epidemiologi
Statens Serum Institut

er tildelt Novo Nordisk Prisen 2005

og holder i den anledning en festforelæsning over 20
års forskning med titlen
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fredag 8. april kl. 14.00

Hannover auditoriet
Panum Instituttet, Blegdamsvej 3B, Bygning 20
2200  København N

Efter forelæsningen er Novo Nordisk Fonden vært
ved en reception.

Tilmelding senest 6. april på e-mail: abk@ssi.dk
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Med AEGEE’s sommeruniversiteter har du mulighe-
den for at komme tættere på Europas mange kultu-
rer. AEGEE er en forening for europæiske stude-
rende, der arrangerer sommeruniversiteter rundt om
i Europa, med temaer så som sprog, adventure, foto,
dans m.v. Formålet er at bringe europæiske stude-
rende tættere på hinanden, opleve Europa og – na-
turligvis – at feste.

Prisen for at deltage er 120-160 euro og dækker
undervisning, logi, ekskursioner og delvis forplejning.
Du kan læse mere om de enkelte sommeruniversiteter
på www.aegee.org/su.

Kig forbi til åbent hus i Studenterhuset, Købmager-
gade 52 (ved Rundetårn), d. 30. marts, 6. og 13. april
– kl. 14-18.

På www.aegee-kbh.dk kan du læse mere om AEGEE
og tilmelde dig, og har du spørgsmål vedrørende
sommeruniversiteter kan du skrive til
krnt@nortoft.dk.
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Kirurgisk Kompendium Kittelbog, 1. udg. 3.op-
lag 2003
Pris 300 kr. Nypris 428 kr.

Bogen fremstår helt ny og uden overstregninger

Ring på tlf. 32 57 48 52
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Til forskningsprojekt om skizofreni søges psykisk
og somatisk raske kontrolpersoner. Efter mange
henvendelser fra personer i samme aldersgruppe
søges nu specifikt:

· En mand født 1969, +/- 1 år
· En kvinde født 1969 +/- 1 år
· En kvinde født 1974 +/- 1 år
· En mand født 1976 +/- 1 år
· En kvinde født 1985 +/- 1 år

Forskningsprojektet ønsker at påvise en even-
tuel ubalance i hjernens serotoninaktivitet ved
psykose. Resultaterne vil på lang sigt kunne bi-
drage til en forbedret behandling med
antipsykotisk medicin.
Som kontrolperson skal du igennem et screenings-
interview for skizofreni samt have foretaget en
psykofysiologisk undersøgelse, en MR-skanning
og en PET skanning af hjernen.
Eksklusionskriterier:
§ Familiær disposition for sindslidelse
§ Alle former for misbrug
§ Udsat for større mængder radioaktivi-
tet inden for det seneste år
§ Metalgenstande i kroppen
§ Graviditet

Der udbetales en ulempegodtgørelse på 2000 kr.

Hvis du kunne tænke dig at deltage eller ønsker
yderligere information kontakt venligst: Hans
Rasmussen, Center for Neuropsykiatrisk
Skizofreniforskning, Bispebjerg Hospital på
hans@cnsr.dk
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Psykiatrisk Center Glostrup søger flere læge-
studerende, der har bestået psykiatri til
reservelægevikariater.

Vikariaterne er fra d. 01.05.05 eller tidligere og
til den 31.08.05, er  af 1 - 6 måneders varighed,
med mulighed for forlængelse.

Der vil være vejledning i Osvald II-opgave.

Et af målene i Københavns Amts personalepoli-
tik, er, ligebehandling  uanset køn, alder, etnisk
baggrund, handicap eller religion. Det sikres
blandt andet gennem ansættelses-og uddannel-
sespolitikken.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Flemming Tived, tlf. 4323 3489.

Informationer om sygehuset på www.sygehuse-
kbhamt.dk

Ansøgning stiles til:
Klinikchef Lars Eplov
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup

Bekræftelse på annonce (tidspunkt)   sendes til
esch@glostruphosp.kbhamt.dk
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Laboratoriet for Molekylær Kardiologi på Rigs-
hospitalet søger en medicinstuderende, som har
mod på et 1 år forskningsprojekt startende 1.
september 2005. Projektet vil omhandle den cal-
cium følsomme receptors rolle ved hjertesygdom.
Du vil under projektet blive oplaert i molekylær-
biologiske tekniker. Vi har et spændende og dy-
namisk forsker miljø med mange unge forskere.
Vi foretrækker at du er færdig med farmakologi.

Hvis du er interesseret så kontak :
Laboratorieleder Jacob Tfelt-Hansen, TLF:
35456738 eller tfelt@dadlnet.dk.
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Som studievejleder er man ansat 60 timer/måned i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt i august (optagelse og semesterstart) og i januar
(semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 20 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse cirka
720 timer. Timelønnen er ifølge gældende overenskomst (Faglig vejleder, Speciel – SUL) kr. 151,01 i timen.

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende. Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv. Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende
og studienævn/administration. På den ene side er man forpligtet af de gældende regler og bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.

Møder og kurser:
Hver tirsdag eller onsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde. Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder. Vi arrangerer
informationsmøder for de studerende, fx om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp.

Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier. Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner, og i den forbindelse
assisterer vi Studieadministrationen i udarbejdelsen af alternative studieplaner.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring universitetet,
tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med minimum 1. studieår bestået.
Dette skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af vejledere. Jævnfør den varierende
arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan betyde at man bliver studietidsforlænget. Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf
maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar. I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til
vejledning, arbejdsopgaver, regler etc. Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus). Ansættelsen
indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.
Der skal med ansøgningen vedlægges et urenset attesteret eksamensudskrift.

Ansøgninger stiles til: Studienævn for Medicin, Att. Mette Kristensen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N

og skal være studieadministrationen i hænde senest tirsdag den 19. april klokken 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 17.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledningen for medicin på ovennævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VEDR.:  H:S AKKREDITERINGEN.
Da det endnu ikke har været muligt for os at få oplysninger fra Panum overført til os, er
stamkortene yderligere forsinket.

Det vil derfor stadig være mulighed for at tage vagter i H:S  regi.

Såfremt der er foreligger fuldmagt, billede – der er taget genoplivningskursus, brandkursus samt den elektroniske
test efterfølgende – vil kortet automatisk blive tilsendt.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 13. april 2005 til Vagt-
bureauet.

Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle
månedens dage i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.

Ansøgning:  Fredag d. 15. april 2005 til Vagtbureauet.

Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@tiscali.dk

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505
Til hjemmehold, der passer en sød dreng
på 3 år, der bor med sine forældre i Holte,
søges 1 nyt holdmedlem, med start hur-
tigst muligt.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.
Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt general-
iseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.
Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os  el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned.

Det forventes at du :
- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,
Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Ansøgningsfrist: 21/4-2005 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Stine på tlf.: 2728 2345 eller mail: stine@kolbek.dk

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER NYT
MEDLEM.
Hyggeligt hjemme hold på Amager søger
nyt medlem til dækning af nattevagter i
tidrummet
22.30-7.30.
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i Jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
- har min. 200 spv timer
- er glad for børn
- har lyst til at arbejde i privat hjem
- kan tage 3-5 vagter om måneden
Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.

Ansøgningsfrist 15/4-2005 til vagtbureauet

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

HYGGELIGE HOLDMØDER,
LÆRERIGT ARBEJDE OG
GODE PENGE
- hold 1516 søger nyt medlem.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet,
og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende
og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor
tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men mini-
mum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en
nattefølgevagt.
Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn)
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 31. marts  2005

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet
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VT-HOLD 4412 HOLDER
FLYTTEDAG OG SØGER
ERFARNE VT’ERE TIL
INDSUPPLERING.
VT-hold 4412 flytter nu til Omsorgscentret
Bakkegården (tæt på Bagsværd station)
og søger nu nye medlemmer til ind-
supplering.
Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal
suges efter behov. Herudover almindelig pleje.
Arbejdsstedet er et nyrenoveret omsorgscenter med 5
somatiske afdelinger og 4 skærmede enheder..
Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vag-
ter. Hvis holdet senere ønsker at ændre dette, vil der
være mulighed for at indgå i 8 timers vagter.
Løn: VT-holdløn.
Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal
kunne tage min. 5 – 6 vagter om måneden og må
gerne se dig selv på holdet over en længere periode.
Du skal være interesseret i at indgå i en god og kon-
struktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige
personale og have forståelse for pt. situation og dag-
ligdag.

Ansøgningsfrist: Fredag den 30. marts til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger kan hentes hos Vagtbureauet,
Peter Andersen på 3537 8800 /pa@fadl.dk

NYT DØGNDÆKKENDE  VT-
HOLD SKAL OPRETTES PÅ
FREDERIKSSUND SYGEHUS,
Intensiv afd.  - hurtigst muligt!!!
Holdet skal køre i mindst 2 mdr. og skal passe
respiratorpatienter, som lider af degenerative
nervesygdomme.
Krav:
· Mindst 100 – 150 VT-timer.
Mangler du nogle timer for at opfylde ovenstående
krav, så prøv at søge alligevel.
Der bliver selvfølgelig tale om betalt transporttid og
beløb, og skulle de fremtidige
holdmedlemmer måtte ønske det, 12-timers vagter.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 1. april 2005

Yderligere oplysninger og ansøgninger til Kirsten Car-
stens, tlf.: 35 37 88 00/2
el. e-mail: kc@fadl.dk

NYT DØGNDÆKKEMNDE
DIALYSEHOLD
SKAL OPRETTES PÅ KAS GENTOFTE,
THORAXKIR. INTENSIV AFSNIT,  I 312
Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er ”tip-top” moderne,
både hvad indretning og udstyr
angår.

Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem.,
har 150 VT-timer, og er indstillet
på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kom-
petencen ved lige.
Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor
længe du evt. måtte have planer om,
at være tilknyttet et sådant hold.
Planen er, at holdet starter på afdelingen som
ventilatører, og at oplæringen til dialyseass.
vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejer-
sker.

Ansøgning rettes til Vagtbureauet hurtigst muligt, men
senest fredag d. 1. april 2005
og kan evt. mailes til kc@ fadl.dk
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Kirsten
Carstens på tlf.: 35 37 88 00-2
el. benytte ovenstående mail-adresse.

VENTILATØRER SØGES TIL
RIGSHOSPITALETS
NEUROLOGISKE KLINIK-NEU/
SENGEAFSNIT 2094.
Det drejer sig om nattevagter fra og med den 4/4-05
og måneden ud og arbejdet består i
anfaldsobservation og anfaldsregistrering af  epilepsi-
patienter.
Det skal tilføjes, at får patienten et anfald, får man
hjælp af en rutineret sygeplejerske.

Aflønning: Individuel VT-løn

Interesseret? Ring venligst til Kirsten Carstens, tlf.:
35 37 88 00- tast 2
El. e-mail: kc@fadl.dk
Gerne hurtigst muligt!!!!!

VT FLYVERHOLD 2001 SØGER
NYE MEDLEMMER!
Vi er et velfungerende hold, som mangler
et par medlemmer. Vi dækker døgnet
rundt, alle månedens dage, i 8 timers vag-
ter.

Krav:
- Du skal være VT´er!
- Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned, (med god
mulighed for flere).

Løn: VT holdløn (160-170 kr/time)

Ansøgningsfrist 10. april 2005 til vagtbureauet.
Kan evt.mailes til: kc@fadl.dk

Yderligere information: Holdleder Malene 2671 2351

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en ny underviser til
ventilatørkurset.
Vores underviser på modulet ”Børn & psykiskpleje”
bliver færdig som læge til sommer, derfor har vi brug
for nye kræfter til at overtage. Modulet ligger lørdag
eftermiddag og afvikles i samarbejde med en syge-
plejerske. Undervisningen er blandet teoretisk med
cases og praktisk med relevante øvelser, hvortil der
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet. Der er
stor mulighed for selv at tilrettelægge indholdet af
undervisningen og være med til at udvikle kurset.
Udover undervisningen på modulerne, skal alle under-
visere medvirke ved afholdelse af prøver; typisk tre
gange pr. semester. Vi tilstræber at de enkelte under-
visere på sigt kan vikariere på andre moduler.
Undervisningen starter sidst i September 2005 og kø-
rer ca. 5 uger - oplæring vil foregå dette forår.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et hjem-
mehold er mindre vigtigt. Du behøver ikke være ud-
dannet børneventilatør, men det er naturligvis en for-
del hvis du er vant til at passe børn.
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring –
Men dine pædagogiske evner vægtes højt ved
ansættelsessamtalen.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 285,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 29. marts klokken 12.00.
Du skal have mulighed for at deltage i ansættelses-
samtaler Torsdag den 31 marts om eftermiddagen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Per Lehnert
på 26250132.
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Har du også hørt historier som: ”En artikel tæller
kun halvt når man er studerende”?  –Det passer ikke!
Det tæller præcis lige så meget som for alle andre
læger. Faktisk kan en eller flere artikler være til
stor hjælp når man engang skal søge kursusstilling
(den første på vejen mod at blive speciallæge). For at
undgå nepotisme og uretfærdig fordeling af disse stil-
linger, er der indført et pointsystem, der benyttes til
at vurdere ansøgerne. Og det er altså her, at ens
arbejde med OSVAL o.l. kan komme til nytte. Hvis
man har mulighed for at skrive en artikel om resulta-
terne, vil det – udover at gøre livet nemmere for en
selv efter medicinstudiet –formentlig også interes-
sere andre at læse om emnet!

Her er nogle af kriterierne for at optjene point:
1 point:   Kasuistik, poster eller foredrag i videnska-
beligt selskab, som 1.forfatter/foredragsholder.
1 point:   Medforfatter på originalartikel i videnska-
beligt tidsskrift.
2 point:   1.forfatter på originalartikel i videnskabe-
ligt tidsskrift.
3 point:   5 eller flere publicerede videnskabelige
arbejder.
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Torsdag d. 10/3 blev bilen pakket med 5 venner,
kaffe, kage og vores pæneste tøj. Turen gik tik nyborg,
hvor vi som de første stud.med.’er nogensinde skulle
deltage i Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) årsmøde.
Idéen til turen opstod ret spontant, de vi blev tilbudt
de tre dage på hotel med fuldpension for kun 400 kr.
Det lød til at kunne blive en fed drengetur. Afsted
kom vi altså og nåede til nyborg torsdag aften, for
sent til at høre nogle foredrag, men heldigvis i tide
til aftensmaden. Efter maden stod den på ”hygge” på
værelset, efterfulgt af 4 timers søvn, hvorefter vi
var klar til at gå til foredrag fredag formiddag. Vi
hørte 3 timer om ”transkulturel psykiatri”, hvoref-

5 point:   Gennemført ph.d.-uddannelse.
6 point:   Gennemført disputats (dr. med.)

Point for punkterne kan ikke lægges sammen dvs. 1
kasuistik + 1 artikel som 1.forfatter udløser 2 point.
Disse point for videnskabeligt arbejde skal sammen-
holdes med at f.eks. 6 måneders arbejde efter turnus
giver 1 point.
Se alle kriterier på: www.dadlnet.dk/fayl/videreudd/
suppl_kriterier_2005.pdf

Med venlig hilsen
Christian S. Meyhoff, 13. semester

ter der var frokost. Eftermiddagen blev brugt på
kulturelle seværdigheder i omegnen af Nyborg, bl.a.
besøgte vi bryggeriet Refsvindinge, og så et mindre
tankskib uden styrehus. Derefter var der bordtennis-
turnering på hotellet, og tid til en ”morfar”. Fredag
aften var der festmiddag med god mad og masser af
vin, hvorefter ”Booze Brothers” (Blues Brothers kopi)
spillede op til dans. Og danset det blev der.
Lørdag var der igen foredrag inden vi kørte hjemad
mod Århus.
Det var nogle rigtigt gode dage, og selv om vi ikke
havde den helt store interesse i psykiatri, var det
nogle gode og spændende foredrag vi hørte. Des-
værre gik vi glip af torsdagens program, der bl.a.
omhandlede selvmord og retspsykiatri.
Fra DPS side har man kun et ønske fra de studerende
til næste år, og det er at der kommer mange flere
med. Selvfølgelig bliver det sjovest hvis man på for-
hånd er interesseret i psykiatri, men uanset interesse-
niveau, kan man få en sjov tur ud af det.
Man vil fra DPS gerne være med til at opstarte en
interessegruppe for psykiatri (alá sats mv.), så er du
interesseret i dette skal du kontakte Thorsten Ja-
kobsen på tbj@dadlnet.dk.
Til næste ligger årsmødet fra 16 – 19 marts, og jeg
synes mange flere burde overveje at deltage.

Jakob gram, 8. semester, Århus.





Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Der er intromøde til MSR
torsdag d. 7. april kl. 16 på
MSR's kontor 1.2.20.

Hvad kan  vi gøre, hvor har vi indflydelse og
hvordan kan du bidrage til at forbedre dit  stu-
die?
Kom og hør om, hvordan MSR  arbejder.

Hvadenten du har været til et møde før, men
gerne vil vide mere,  har gået længe og overvejet,
hvad MSR  egentlig er for noget eller bare er
nysgerrig, vil du få noget ud af at komme til
dette møde. Der er kaffe og kage.

1 Formalia

2 Nyt fra semestrene

3 Nyt fra udvalg

4 Studienævn

5 Sund-råd

6 Formandstelefon

7 OSKE

8 Abejdsgrupper og udvalg

9 MSR-intromøde

10 Fadl kalender

11 Meddelelser

12 Evt.

Mødet forventes at vare ca. 2 timer.
Vel mødt!

Mvh
Sabrina Eliasson
Formand, MSR

Ad. 6
Det endelige tilbud på en formandstelefon fore-
ligger nu fra KU og MSR skal tage stilling til
hvorvidt der kan anskaffes en sådan.

Ad. 7
Bo ser gerne at vi tager en diskussion om OSKE
eksamen. Hvad mener vi om den? Vil vi have
mere af den?

Ad. 8
Flere udvalg skal præsenteres og forhåbentlig
finder vi nogen der vil sidde i
disse.Valideringsudvalg, Professionalisme-kur-
sus udvalg, bachelor- samt kandidat-opgave
udvalg og arbejdsgruppen for bedre studiemiljø.

Ad. 9
MSR skal afholde intromøde torsdag d. 7/4 og
vi ser gerne at der er nogle stykker der vil tage
med til dette møde og vise et så facetteret bil-
lede af MSR som muligt

Ad. 10
På sidste MSR møde meldte  Peter og Kenneth
sig til at lave en side til Fadls kalender hvori
MSR kan have en reklame. Der er deadline 1/4
og vi har derfor mulighed for at smugkigge på
udkastet til denne inden den sendes „i tryk-
ken“.

Efter mødet mødes basisgruppe-
bararrangørerne til brainstorming
og et par øl.

Dagsorden 31/3-05 kl 16:15
på MSR’s kontor, lok.
1.2.20

Enhver kan se, han er syg,
men hvad vil du gøre ved
det?

Der er masser af mangler i studieordningen, men
der er nogen, der skal finde dem og gøre noget
ved dem. Det er så nemt at brokke sig, men
hvad vil du gøre?
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Hvis du er en af dem, der skal med PIT ud at rejse til
Afrika eller Indien, så kan det være at du er interesse-
ret i at få hevet nogle penge hjem via legater. Det vil
vi da meget gerne hjælpe med! Derfor arrangerer vi et
møde torsdag d. 14. april kl. 17 i IMCC lokalet på
Panum, hvor 2 af de skarpeste legatsøgere kommer og
giver dig gode råd og fif til at søge rejselegater.
Der vil som altid være lidt at drikke og spise.
Tilmeldning ikke nødvendig.
Har du spørgsmål, så mail til pit@imcc.dk

Med tropisk rejse-
hilsen
PIT
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Hvert år dør 3.000.000 mennesker af AIDS!
Hvert år dør 2.000.000 mennesker af tuberku-
lose!
Hvert år dør 10.800.000 børn under fem år,
hovedsagligt af diarre og lungebetændelse!
Hvad kan medicinalindustrien gøre?
Hvad kan de internationale organisationer gøre?
Og hvad kan vi og vores regeringer gøre?

SIPH (Students for International Public Health)
arrangerer torsdag d. 14. april 2005 kl. 16-18 en
debatdag med fokus på spørgsmål som disse.

Paneldeltagerne bliver:
Christian Friis Bach, international chef i Folke-
kirkens Nødhjælp.
Ernst Lauritsen, tidligere direktør i WHO.
Morten Frank Pedersen, corporate affairs direk-
tør i medicinalfirmaet GlaxoSmithKline.
Ebba Holme Hansen, professor i samfundsfarmaci
og medlem af DANIDAs styrelse.

Efter oplæg fra paneldeltagerne vil der være
mulighed for at stille spørgsmål, og der vil blive
lagt op til diskussion blandt de fremmødte.

Tid: Torsdag d. 14. april 2005 kl. 16-18
Sted: Lundsgaard Auditoriet på Panum Institut-
tet.
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Nuuk: April – juli, september – marts: 2 pladser
hver måned (kirurgi, medicin, lægeklinik). Kost/
logi skal man selv sørge for.
Maniitsoq: April, juni, september, oktober, no-
vember: 1 plads hver måned. Inkl. kost/logi
Nanortalik: Juni: 1 plads. Inkl. logi
Uumanaaq: April: 1 plads. Inkl. kost/logi
Aasiaat: April, maj, november – marts: 2 pladser
hver måned. Inkl. kost/logi. Indlogering på samme
værelse
Juni, september, oktober: 1 plads. Inkl. kost/
logi.
Med venlig hilsen IMCC Grønland
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