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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
Helsingør: Med. Amb, plan 3

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: Den har vi sgu selv stået for denne gang.. !
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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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I løbet af 2004 har et udvalg arbejdet med at revi-
dere KUs personalepolitik fra 2001, og den nye per-
sonalepolitik er nu vedtaget.

Personalepolitikken har til formål at sikre, at uni-
versitetet forbliver en attraktiv, udfordrende,
motiverende og tryg arbejdsplads, og omhandler
blandt andet forhold omkring rekruttering,
kompetenceudvikling og sygefravær samt arbejds-
forhold i øvrigt.

Yderligere information: www.ku.dk/
de fau l t2 .asp?src=ht tp : / /www.ku .dk /pers /
personalepolitik2004.htm
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Dekanatet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet iværksatte i efteråret 2004 en proces med det
sigte at udarbejde forslag til en ny institutstruktur
på fakultetet. Hen over vinteren 2004-05 er der ble-
vet arbejdet i forskellige sammenhænge med temaet,
og der er nu grundlag for at tage de næste skridt.

Dekanatet afholder derfor et halvdagsseminar om ny
institutstruktur tirsdag den 24. maj 2005 fra kl. 12.30.
Formålet med seminaret er at fremlægge grundla-
get for en ny institutstruktur og drøfte prioriteter og
hovedtemaer. Herved sigter dekanatet også på at
inddrage en bredere kreds i drøftelsen af institut-
strukturen. Inviterede til halvdagsseminaret vil være
Fakultetsrådet, FSU, Forskningsudvalgets forret-
ningsudvalg (FFU), studieledere, clusterledere og
medlemmer af de tidligere nedsatte arbejdsgrupper.

Invitationen til halvdagsseminaret bliver udsendt
fredag den 29. april. Såfremt der er ledige pladser
efter tilmeldingsfristen den 9. maj vil det være mu-
ligt for et begrænset antal øvrige interesserede VIP’er
fra de biomedicinske institutter at tilmelde sig.

Dekanatet har nedsat en styregruppe, der frem til
den 18. maj planlægger dagen, og som skal beskæf-
tige sig med det efterfølgende forløb.

Processen skal munde ud i et samlet forslag, der skal
foreligge i oktober måned 2005.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Maj Leth Espensen, mlee@adm.ku.dk
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Programkomiteen for Fødevarer og Sundhed under
Det Strategiske Forskningsråd indkalder ansøgnin-
ger om støtte til forskning i hormonlignende stoffer.
Der er 15 millioner kr. i puljen, og ansøgningsfrist er
onsdag den 8. juni 2005 kl. 15.00.

Programkomiteen ønsker at støtte forskning inden
for: Hormonforstyrrende stoffer i relation til bryst-
kræft og kemikaliepåvirkninger; Hormonlignende
stoffers påvirkning af det ydre miljø; og De i menne-
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Hej, jeg hedder Johan, og jeg læser medicin på Panum.
Det der står i dagens udgave af MOK, på sid 13, under
”Redaktionelt – Kender du typen?” gør mig meget op-
røret. Den tekst er overhoved ikke andet en et person-
ligt angreb på en minoritet af vores medstuderende.
Den er åbenbart skrevet af nogen der er meget irriteret
over det her ”problem”, og det er selvfølgeligt op til
hver en hvad man synes. Men at skrive en så ned-
vurderende artikel som den her, som er så fuldstændigt
usympatisk, og som overhoved ikke har noget formål
eller konstruktivt at fortælle, og sen – værst af alt –
sætte det i redaktions-spalten!! Det kan jeg desværre
ikke finde noget ord for da dansk ikke er mit moders-
mål.
Jeg er klar over at MOK ikke mener sig være ét seriøst
eller professionelt ugeblad, men det er fuldstændigt
ligegyldigt hvad for ambitioner eller hvad for en mål-
gruppe I har, den her slags går simpelthen over græn-
sen. Hvis man kommer med kritik, så skal man se og
gøre det konstruktivt, og hvis det drejer sig om kritik
mod enkelte personer, så må man virkelig passe på og
tænke godt efter. Her er der ingen der har tænkt overho-
ved.
Jeg er skammet over at være stud.med når selveste
redaktionen for det blad, som skal udgøre en knude-
punkt for os alle, skriver ting som det her.

Johan Dagnegård, hold 205
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Vi er på redaktionen glade for at vores indlæg har
skabt debat. Det er netop et af formålene med en
redaktionel udtalelse. Men vi må erkende at vi stil-
ler os uforstående overfor din reaktion. Du har mis-
forstået intentionen og troet at vi er gået efter man-
den frem for bolden. Dette er ikke tilfældet. Vi har
det fint med at folk er nørder og har særinteresser
indenfor mærkelige specialer. Det er formålet med
uddannelsen at uddanne os alle til nørder. Ej heller
har vi problemer med at der stilles spørgsmål til
holdundervisning og forelæsninger. Vores anklage går
på de retoriske spørgsmål enkelte studerende stil-
ler, med det formål at fremstå som Kloge Åge. Hvor
spørgsmålet ikke er afklarende for det pågældende
emne og er spild af kostbar undervisningstid. De
fleste undervisere/forskere er som regel mere end
villige til at svare på disse obskure spørgsmål inden-
for deres interessefelt efter forelæsningen, og man
kan derfor undres over at denne, for at bruge dit eget
udtryk, minoritet af studerende partout skal bruge
selve forelæsningen på at få svar på de retoriske
spørgsmål frem for at opsøge forelæseren på det
pågældende institut/afdeling bagefter og her få et
mere fyldestgørende svar.
Redaktionen havde et forslag til at løse problemet –
at tale med den spørgelystne stud.med. efter under-
visningen og oplyse ham eller hende om at deres
(retoriske!) spørgsmål er generende for undervisnin-
gen. Hvis du mener der findes en bedre og mere
konstruktiv løsning end samtale og dialog vil vi da
gerne høre hvad det skulle være.

Det skal desuden understreges at der er tale om et
problem der spænder over mange semestre. Den dag
lederen blev skrevet var problemstillingen kendt
blandt dagens redaktion som spænder fra 3. seme-
ster op til 12. semester.
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sket naturligt forekommende hormoners påvirkning
fra det ydre miljø.

Opslaget kan ses på http://forsk.dk/portal/
page?_pageid=407,1054773&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Inden for de såkaldte Innovationsaccelererende
Forskningsplatforme har Det Strategiske Forsknings-
råd udvalgt 10 forslag, som tilgodeser kravene om
international forskningshøjde og stort innovations-
potentiale:
· Sundhedsindsats med basis i biologiske forsvars-
mekanismer
· Individperspektiv i fremtidens sundhedsvæsen
· Sunde og sikre fødevarer
· Fra nanovidenskab til nanobaserede produkter
· Vand - fremtidens strategiske ressource
· Vedvarende energi sat i system
· Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling i
videnøkonomien
· Biologisk produktion - nyttige produkter fra forny-
bare ressourcer
· Globale designdrevne produktionsplatforme
· Højteknologisk instrumentudvikling - en dansk spyd-
spids.

De Innovationsaccelererende Forskningsplatforme er
forskningsområder, som inden for en kort tidshorisont
kan accelerere innovationen i samfundet. Blandt 212
indkomne forslag, har SUND bidraget med omkring
10 forslag.

Forskningsrådet har ikke selv midler til at igang-
sætte forslagene men håber, at der afsættes midler
på finansloven eller at Højteknologifonden, Rådet
for Teknologi og Innovation eller de relevante fag-
ministre vil støtte forskningen.

Yderligere oplysninger: http://forsk.dk/portal/
page?_pageid=407,1056411&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Programkomiteen for Ikke-ioniserende Stråling un-
der Det Strategiske Forskningsråd indkalder her-
med ansøgninger til forskningsprojekter, der afdækker
potentielle sundhedsrisici ved at anvende ikke-ioni-
serende stråling med særlig henblik på brug af mobil-
telefoni og mobiltelefonnettet.

Programkomiteen udbydes 15,8 millioner kr. og læg-
ger særlig vægt på eventuelle risici for børn og unge.
Ansøgningsfristen er den 8. juni 2005.

Information om programmet, herunder opslag for
2005, kan ses på www.mobil.forsk.dk
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Eksamenskontoret på SUND ekspederer hvert år ca.
17.000 eksamenstilmeldinger og i forbindelse her-
med udsender fakultetet årligt ca. 14.000 eksamens-
breve til de studerende.

I samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakul-
tet, der siden vinterterminen V04/05 har afskaffet
eksamensbreve på papir, forbereder SUND overgang
til elektronisk udsendelse af eksamensbreve. Over-
gangen til elektronisk ekspedition vil betyde både
økonomiske og tidsmæssige besparelser for fakulte-
tet.

Udsendelsen af de elektroniske eksamensbreve vil
ske gennem KUs intranet, punkt.ku.dk, som i forve-
jen bruges til eksamenstilmelding af mere end 99
procent af samtlige studerende ved fakultetet.

Overgangen, der vil få virkning fra 1. september
2005, vil blive annonceret ved personlig henvendelse
til samtlige studerende samtidig med opslag i de
studerendes blade, via elektroniske opslagstavler,
via Føniks-mail, SIS, rus-vejledere og i Studiehånd-
bøgerne.

Yderligere information: Eksamenskontoret, att. Mi-
chael Sørensen, mso@adm.ku.dk
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Møde afholdt: 8. marts 2005 kl 15.00
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede
Pernille Due, Mogens Holst-Nissen, Birthe Glenthøj,
Poul Jaszczak (fra kl. 16.45) Lisbeth Roland Hansen,
Charlotte Paisley, Louise Fejerskkov, Martin Stampe
Helene W. Hvidman, Kirstine F. Fabritius, Peter
Bonde,  Kenneth Geving Andersen, Michael Hejmadi,
Gordon Jehu, Camilla Grønlund, Malene Esager.
Afbud: Niels Høiby, David Woldbye
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 05-02
4. Rammeplaner for efteråret 2005
a: Gl. ordning: orientering om af farmakologi og mi-
krobiologi
      b: Orientering om gentagelse af 11. semester
5. Studie- og eksamensordningen
a: diskussion af henvendelse fra MSR vedr. tentamen
i med. kemi og humanbiologi (Marek Treiman invite-
ret).
b: orientering om følgegruppens behandling af 12. se-
mester planerne.
c: behandling af henvendelse fra faget arbejdsmedicin
6. Nedsættelse af professionaliseringskursus
udvalg
7. Eksamensvilkår for udvekslingsstuderende

8. Amee 2005
9. Meddelelser
a: orientering om undervisningsprojekt på RH (Torben
Schrøder inviteret)
10. Eventuelt
a: Dagsorden og bilag til næste studienævnsmøde ud-
sendes via www.punkt.ku., tjek derfor venligst mail
adresse.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 ændres til "Drøftelse af

professionaliseringskursus udvalg". Derefter blev dags-
orden godkendt.

Ad 2) Personsager

Studienævnet godkendte dispensations-
udvalgs referat fra møde af 14. februar 2005.

En studerende havde søgt om genindskrivning
på lægevidenskab. Studienævnet besluttede ikke at
imødekomme ansøgningen, da nævnet ikke finder, at
der i  ansøgningen er nye oplysninger, der kan be-
grunde en genindskrivning på studiet.

En studerende havde søgt om holdsætning
på 12. semester gammel ordning i efteråret 2006.
Studienævnet fastholder afviklingen af den gamle
studieordning i henhold til den tidligere udfærdiget
"trappe". 12. semester gammel ordning vil, ifølge den,
blive udbudt i efteråret 2006.

En studerende havde søgt om holdsætning
på 9. semester før bestået tentamen på 7. semester
alternativt afholdelse af ekstraordinær tentamen på
7. semester i august 2005. Den studerende er i forbin-
delse med udveksling blevet lovet en tentamen i som-
meren 2005. Dette fastholder studienævnet.

En studerende havde søgt om holdsætning
på 11. semester gammel ordning i foråret 2006. Studie-
nævnet fastholder afviklingen af den gamle studie-
ordning i henhold til den tidligere udfærdiget "trappe".
11. semester gammel ordning vil, ifølge den, blive
udbudt i efteråret 2006.

En studerende havde søgt om et ekstraordi-
nær eksamensforsøg i  mikrobiologi på gammel studie-
ordning sommer 2005. Studienævnet imødekom an-
søgningen.

En studerende havde søgt om et ekstraordi-
nær eksamensforsøg i farmakologi og mikrobiologi på
gammel studieordning sommer 2005. Studienævnet
imødekom ansøgningen.

En studerende havde søgt om 4. eksamens-
forsøg i mikrobiologi på 8. semester gammel ordning
ved en ekstraordinær eksamen sommeren 2005 , al-
ternativt overflytning til ny studieordning. Studie-
nævnet imødekommer ansøgning således, at den stu-
derende kan tage en ekstraordinær eksamen i mikro-
biologi sommeren 2005.

En studerende havde søgt om et ekstraordi-
nær eksamensforsøg i farmakologi på gammel studie-
ordning. Studienævnet imødekom ansøgningen.

En studerende havde søgt om at blive eksa-
mineret i mikrobiologi (gl. ordning)sommer 2005.
Studienævnet imødekom ansøgningen.

En studerende havde søgt om et ekstraordi-
nær eksamensforsøg i farmakologi på gammel studie-
ordning sommer 2005. Studienævnet imødekom an-
søgningen.

En studerende havde søgt om overflytning
til ny 6. semester. Studienævnet imødekommer an-
søgningen, alternativt ekstraordinære eksaminer i
farmakologi og mikrobiologi sommeren 2005. Den stu-
derende vil blive kontaktet med henblik på det videre
studieforløb.

Ad 3)Godkendelse af referat 05-02
Referat 05-02 blev godkendt efter en enkelt

rettelse under pkt. 2.

Ad 4)Rammeplaner for efteråret 2005
Rammeplanerne for efteråret 2005 blev godkendt. Poul
Jaszczak bemærkede, at klinikudvalgene må vænne
sig overbooking.

Ad 4a)Gl. ordning: orientering om farmakologi og mi-
krobiologi
Studienævnet præciserede, at ansøgninger om ekstra-
ordinære eksamensforsøg i henholdsvis mikrobiologi
og farmakologi, bliver behandlet individuelt, og at
kun tungtvejende ekstraordinære grunde kan give
anledning til dispensation.

Ad 4b) Orientering om gentagelse af 11. semester
Studievejleder Gordon Jehu uddelte oversigt over
antallet af studerende der skal have gentaget under-
visning på 11. semester gammel ordning.

Ad 5a)   Diskussion af henvendelse fra MSR vedr.
tentamen i med. kemi og humanbiologi (Marek
Treiman inviteret).

MSR har den 16. februar 2005, på vegne af
en gruppe 1. semesters studerende, klaget over Basal
Humanbiologi og medicinsk kemi, hvor tentamen blev
afholdt 19. januar 2005. Klagen er fremsendt til Studie-
nævnet for medicin, Eksamenskollegiet for 1. seme-
ster samt 1. semesters udvalget. Herudover er deka-
nen underrettet.  Eksamenskollegiets formand Marek
Treiman har haft sagen til udtalelse, og er endvidere
inviteret til studienævnsmødet.

Marek Treiman forklarede, at der efter
eksamenskollegiets opfattelse ikke forelå en reel
uoverensstemmelse mellem studie målene i faget og
de stillede beståelseskrav, og at de derfor står ufor-
stående over for den høje dumpeprocent. Endvidere
oplyste Marek Treiman, at de i klagens pkt 1 nævnte
målbeskrivelser, ikke kan lægges til grund for den
høje dumpeprocent, da der ikke er tale om nye mål-
sætninger, men blot en uddybning (niveau IV-beskri-
velse) af de overordnede mål (niveau III).

Helene Hvidman kunne oplyse at de stude-
rende oplevede ordlyden i opgaven meget frustre-
rende og stressende. Det var ifølge de studerende en
helt ny måde at formulere opgaverne på. Dertil sva-
rede Marek Treiman, at eksamenskollegiet ikke fandt
opgaven anderledes end tidligere år.

Peter Nielsen (ansvarlig for medicinsk Kemi-
delen af kurset) fortalte, at besvarelserne i medicin
kemi var meget ringe, trods det at opgaven ikke var
sværere en tidligere år – tværtimod

Michael Hejmadi foreslog, at man for at undgå lig-
nende situationer, sætter sig ned og finder en løsning.
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Marek Treiman var helt enig, og fortalte at man på
næste kursusledermøde vil diskutere bl.a. :

- bedre instruktion af undervisere(
de skal være mere bevidste om    studie målene)

- bedre kommunikation til de stude-
rende (hvad skal de kunne)

- gennemgå lærebogen (opfylder den
studiemålene?)

Pernille Due ville gerne vide om dumpe-
procenten var ligelig fordelt, eller om dele af opgaven
var sværere for de studerende end andre? Marek
Treiman svarede, at man for at bestå skal have en
tilfredsstillende viden i begge fag men, at ud af de 94
studerende der dumpede, havde 38 studerende  pro-
blemer i begge fag, 43 havde problemer alene i kemi-
delen, og 13 studerende havde problemer alene i basal
humanbiologi-delen.

Pernille Due pointerede, at der skal være
tale om en helhedsvurdering.
Studienævnet for Medicin har forholdt sig til dette i
sin vedtagelse af 16. maj 2001 i ”Regler for tilrette-
læggelse, evaluering og eksamensvejledning på Læge-
studiet, SVF”. Det er heri fastsat, at en integreret
eksamen betragtes som en samlet prøve i forhold til
eksamensbekendtgørelsen. Om karakterfastsættelsen
er følgende anført:
Eksamenskollegiet skal basere sin bedømmelse på
?        at der er opnået en tilfredsstillende viden
indenfor de i prøven indgående fag
?        en helhedsvurdering af præstationen.

Pernille Due var bekymret over den store
andel som var dumpet grundet kemi alene.

Helene Hvidman mente, at man må overveje
måden man bedømmer opgaverne på igen, og fasthol-
der man en helhedsvurdering, må kerneområderne/
studie målene defineres bedre. Hertil svarede Mo-
gens Holst-Nissen, at bedømmelsesmetoden  er be-
sluttet i studienævnet, så den kan ikke umiddelbar
ændres. Men det er vigtigt, at man allerede inden
næste tentamen kulegraver, hvad der er gået galt, og
evt. skal ændres.

Studieleder Pernille Due sagde, at både stu-
dienævn og dekanatet er bekymret over den høje dum-
peprocent, ikke mindste set i lyset af, at der var en
meget høj optag kvotient i august 2004. Man må
derfor finde en løsning hurtigt. Peter Nielsen oplyste
at kemi allerede har lavet tiltag, der forhåbentlig
bedre resultatet.

Peter Bonde vil gerne vide, hvad man kon-
kret vil tilbyde de studerende i denne sag ?

Pernille Due svarede at man på næste
studienævnsmøde, dels vil se på de tiltag kursuslederne
har besluttet, dels via censorformandskabet vil  få
andre end eksamenskollegiet til at tjekke niveauet i
opgaven mhp et ekstra eksamensforsøg til de stude-
rende.

Til sidst gjorde studievejleder Gordon Jehu opmærk-
som på, at man for eftertiden bør annonceres i MOK,
når man ændrer måden hvorpå målsætningerne for et
kursus beskrives. Derved sikrer man at alle stude-
rende får besked.

Ad 5b) Orientering om følgegruppens behandling af
12. semester planerne.
Hans Sjöström kunne fortælle, at 12. semesters rap-
porten med kommentarer ville blive fremsendt inden
næste studienævnsmøde. Semesterudvalget er nået
langt med planlægning, men har dog lidt kapacitets
problemer. Man har planlagt semestret med 21 uger
i stedet for 20, på et i forvejen meget ”tungt” seme-
ster. Følgegruppen har skrevet til semesterudvalget,
og bedt dem overveje hvorledes dette kan løses.
Eksamen vil blive en eksamen efter studieordningen,
og ikke som ønsket en OSCE eksamen.

Ad 5c) Behandling af henvendelse fra faget arbejdsme-
dicin

Studienævnet havde modtaget en henven-
delse fra faget arbejdsmedicin vedrørende det ringe
studenter fremmøde til undervisningen samt fagets
placering i studieordningen. Brevet er sendt videre til
6. –9. semester udvalget m.h.p om faget eventuelt
kan placeres på 8. semester. Vi afventer semester-

udvalgets svar, hvorefter henvendelsen efterfølgende
vil blive behandlet i følgegruppen og studienævnet.
Helene Hvidman mente, at undervisningen bør sam-
les på et semester, og at man under alle omstændig-
heder bør tage det op.
Pernille Due fremførte, at man måske kan overveje at
gøre faget obligatorisk.
Peter Bonde kunne fortælle, at man på studenterråds-
mødet havde diskuteret det og fundet frem til, at det
vil være smart at lægge den kliniske undervisning
sammen med den teoretiske på 8. semester. Og even-
tuelt flyttet faget frem på semestret, så det ikke
ligger lige i eksamensperioden.

Ad 6) Nedsættelse af professionaliseringskursus ud-
valg
Pernille Due orienterede om ideen med
professionaliseringskurset:
Medicinstudiet er en professionsuddannelse, hvilket
bl.a. afspejler sig i den fokusering, der er sket med
den nye studieplan og den målsætning, der nu ligger
for studiets helhed og enkelt dele. Nationalt er den
nye målsætning for Turnusuddannelsen bygget op over
de definerede lægeroller og internationalt ses i disse
år professionaliseringselementer i uddannelsen ved
en række fremtrædende universiteter. Dette har in-
spireret til overvejelser over professionaliserings-
elementet i den nye studieplan.  Det er studieledelsens
opfattelse, at en lang række af de relevante elemen-
ter allerede indgår i uddannelsen på nuværende tids-
punkt, men at der mangler en synlighed og koordine-
ring af de nuværende enkeltelementer, samt evt. en
supplering af nye elementer.
Hans Sjöström bemærkede det vigtige i at synliggøre,
at vi synes professionalisering er vigtigt  i uddannel-
sen.
Poul Jaszczak fandt måden, tingene skulle gribes an
på, meget interessant, bla. det at definere lægens
rolle i forhold til andre grupper på hospitalerne. Han
fremhævede også det vigtige i at definere, hvor dele
af professionaliseringen på nuværende tidspunkt er
placeret i studieordningen.
Eventuelle kommentarer sendes snarest til Pernille
Due, hvorefter hun vil skrive et nyt kommissorium til
fremlæggelse på næste studienævnsmøde d. 5. april.
Det blev besluttet at, Pernille Due inden næste møde,
skulle spørge Charlotte Tulinius om hun vil være for-
mand for udvalget.

 Ad 7)Eksamensvilkår for udvekslingsstuderende
En finsk udvekslingsstuderende på 4.-5. semester har
sendt en skriftlig klage til Dekanen efter at have fået
afslag fra Studienævnet på flg. dispensationsans-
øgninger:
1. Forlænget tid til eksamen på 4. semester (vinter
04/05)
2. Aflæggelse af eksamen på 4. semester på engelsk
(vinter 04/05)
Afslagene blev givet i henhold til fast praksis.

På foranledning af ovennævnte klage og henvendelse
fra Tina Gottlieb fra Studieadministrationen, opfor-
dres Studienævnet til at genoverveje den faste prak-
sis for gæstestuderendes aflæggelse af skriftlige eksa-
miner, således at udvekslingsstuderende i fremtiden
gives bedre betingelser for at kunne fokusere på det
faglige i skriftlige eksamensbesvarelser.
Efter en diskussion af gældende regler samt mulighe-
den for at besvare på engelsk, besluttede studienævnet
følgende for udvekslingsstuderende:
Udvekslingsstuderende må besvare eksamensopgaver
på engelsk, opgaven stilles fortsat på dansk.
Tina Gottlieb rundsender generel orientering til alle
fagledere vedrørende studienævnets beslutning.
Den studerende eller fakultetets udvekslingsmed-
arbejder skal selv gøre opmærksom på ønsket. Har
den studerende ikke søgt i henhold til gældende reg-
ler, kan eksamen ikke besvares på engelsk.
Når Tina Gottlieb besvarer den studerendes forespørg-
sel vedrørende engelsk eksamensbesvarelse, sender
hun brevet cc. til eksamenskontoret. Eksamens-
kontoret underretter herefter den eksamensansvarlige,
så eksaminatorer og censorer er opmærksomme på at
der kommer en engelsk besvarelse.
Ad 8)Amee 2005
De studerende der ønsker at deltage i Amee i 2005,
skal sende mail til Mette Kristensen. Studieledelsen
vil inden ansøgningsfristen udløber, finde ud af om
alle der ønsker at deltage, kan komme med.

Ad 9)Meddelelser

a: orientering om undervisningsprojekt på RH (Torben
Schrøder inviteret)
Psykolog Birgitte Dahl kom i stedet for Torben
Schrøder, der var forhindret.
Birgitte Dahl orienterede om pilotprojektet ”Fælles-
undervisning for læge- og sygeplejestuderende i tvær-
faglig kommunikation/samarbejde omkring stuegang”
Projektets formål er at identificere mulige fordele og
udfordringer ved fællesundervisning i tværfaglig sam-
arbejde/ kommunikation for studerende (og for uddan-
nelsesinstitutioner) ved at undersøge gennemførlig-
hed af fællesundervisning og de studerendes oplevelse
af betydningen ved fællesundervisning ved hjælp af
spørgeskema og fokusgruppeinterviews.
Målgruppen er 9. semester lægestuderende i klinik-
ophold under Rigshospitalets klinikudvalg og 6. seme-
ster sygeplejestuderende under H:S Sygepleje-
uddannelse, som er i et klinisk undervisningsforløb på
Rigs
hospitalet.

Poul Jaszczak kommenterede efter gennemgangen, at
det er et spændende og meget visionært projekt. Kan
blive starten på en ”kulturændring” på hospitalerne.

Ad 10)Eventuelt
a: Dagsorden og bilag til næste studienævnsmøde ud-
sendes via www.punkt.ku., tjek derfor venligst mail
adresse.
Fra og med april mødet vil dagsorden og bilag blive
udsendt via www.punkt.ku. Undtaget er dog persons-
ager.

b: Der er kommet udkast til ny karakter-
bekendtgørelse.
Rektors Uddannelsesudvalg inviterer alle til debat-
møde om regeringens karakterkommissions forslag til
ny karakterskala. Tirsdag d. 15. marts 2005 kl. 14 –
17, Alexandersalen, Bispetorvet 3
Eventuelle kommentarer bedes sendt til Martin
Stampe Noer senest fredag d. 18. marts.
c: På Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
lings hjemmeside er udkast til bekendtgørelse om
adgang m.v. til bachelor- og kandidatuddannelse ved
universiteterne nu offentliggjort. Ministeriet har fast-
sat høringsfristen til 1. april 2005. Fakulteterne er
meddelt svarfrist den 21. marts kl. 12. Jeres kommen-
tarer til udkastet skal derfor senest være Lisbeth
Roland Hansen i hænde onsdag den 16. marts kl. 12.
Som udgangspunkt fastholdes studienævnets tidligere
beslutning, som er i overensstemmelse med Århus
medicin uddannelses indmelding.
I forhold til den gældende bekendtgørelse (BEK nr.
126 af 26/02/04) indeholder udkastet vidtgående for-
slag til ændringer for så vidt angår optagelse på
bacheloruddannelser, specifikke adgangskrav til
bacheloruddannelser samt optagelse på kandidat-
uddannelser. Derudover er der foretaget mindre ju-
steringer på andre områder.

d:  Lisbeth Roland Hansen kunne fortælle, at der star-
ter en ny uddannelse på SUND. Det er Cand. scient.
Sand, en uddannelse der tilbydes professionsbachelorer
så som sygeplejersker, fysioterapeuter etc.

e: Poul Jaszczak var gennem  Jørgen Hedemark blevet
gjort opmærksom på nogle problemer i forbindelse
med udveksling til sydeuropæiske universitet. Proble-
merne var kommet frem bl.a. på grund af de studeren-
des logbøger.
Tina Gottlieb fortalt, at man er i gang med at under-
søge, om der er tale om enkeltstående tilfælde og, at
de involverede universiteter indtil sagen er undersøgt
nærmere ikke benyttes.

f: Enkelte studerende havde fået den opfattelse, at de
selv skulle kontakte hospitaler i Sverige og Norge
mhp klinikophold.
Pernille Due slog fast, at dette ikke er noget den
studerende selv kan.
Studienævnet finder de klinikpladser der skal bruges i
Sverige, og ønsker man udveksling går det gennem
Tina Gottlieb, den internationale koordinator.
Tina Gottlieb skriver et kort indlæg til MOK og præ-
ciserer, hvordan man får klinikplads i Sverige og Norge.
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Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Onsdag    4/5 0800 – 0900 0900 – 1200 Christina Rydahl Lundin   Medicin
Onsdag    4/5 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International
Torsdag  5/5 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  5/5 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                        Medicin
Fredag  6/5 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International

Mandag  9/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Onsdag  10/5 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International
Onsdag 10/5 1300 – 1400 1400 – 1700 Malene Esager Medicin
Torsdag 11/5 0800 – 0900 0900 – 1200 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  11/5 1200 – 1300 1300 – 1600 Christina Rydahl Lundin    Medicin
Torsdag 11/5 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo                        Medicin
Fredag 12/5 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International

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

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

Telefontid: Fredag 9.00-10.00
Træffetid: Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt
på, hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.
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Orientering om valg/prioritering af klinikudvalg for
studerende som påbegynder 6. semester i efteråret
2005

Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester
TORSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 15.15-16.00
i Lundsgaard Auditoriet

,��
	�����
������
������	�'���������
 ��
,������

���������
������

����	�
�����������	��
�	��	����	���������
���������������
�����������
Der er nu åbent for tilmelding på punkt.ku.dk til
ovenstående tentamen. Sidste frist for tilmelding vil
være den 7. juli 2005.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret * 9.1.55a

WWW: http://www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_Uddannelser.htm
www.punkt.ku.dk
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Kurset i almen medicin indeholder et 10 dages op-
hold i almen praksis fordelt på fire uger. På grund af
et stort antal studenter har vi ligesom gyn/obs og
pædiatri  måtte arrangere klinikophold over hele
Sjælland, Lolland og Falster.  Får studenten tildelt
en tutorlæge langt fra hovedstadsområdet, er der er
mulighed for overnatning på de lokale sygehuse. Skal
der på grund af helt specielle forhold dispenseres,
således at der skal tildeles en tutorlæge tæt på Kø-
benhavn, skal studenten i god tid rette henvendelse
til studienævnet for at søge om dispensation. Der
kan kun tages hensyn til studenter der har opnået
dispensation. Af praktiske grunde skal en kopi af
dispensationen fremsendes af studenten til kursus-
sekretær Lise Høyer senest 2 uger inden semester-
start.

Merete Jørgensen, studielektor, kursusleder
Afdeling for Almen Medicin, Øster Farimagsgade 5,
opg. Q, 1014 København K
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Ny procedure for udsendelse af tilmeldingsblanket-
ter:
Tilmeldingsblanketter sendes ikke ud via brev til
studerende. Fremover sendes tilmeldingsblanketter
via mail og kan desuden hentes på KU´s hjemmeside
på nedenstående adresse:
www.sund.ku.dk / Uddannelse / Blanketter / medicin.

Der er udarbejdet en blanket til hvert semester, I
bedes derfor være opmærksomme på at I vælger den
blanket som passer til det semester I skal tilmeldes.

Vi forventer at tilmeldingsblanketterne er tilgænge-
lige fra d. 2. maj 2005.
OBS OBS OBS  OBS OBS
Frist for tilmelding er d. 1. juni.
Frist for framelding er 1. august.

Med venlig hilsen

Susan Post
På vegne af
Klinikudvalget Københavns Amt
Klinikudvalget Rigshospitalet
Klinikudvalget Københavns Kommune
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Amtssygehuset i Herlev åbner dørene til et kig ind i
forskningsverdenen d. 12. maj kl. 17.00-21.00. Her
kan du møde sygehusets forskere og opleve deres
arbejde på nært hold. Alle er velkomne.

Videnskabsministeriet har taget initiativ til at holde
et ‘Forskningens døgn’ over hele landet den 12. maj.
Formålet er, at den brede offentlighed skal opleve
forskningen tæt på deres hverdag. Amtssygehuset i
Herlev støtter op om initiativet med et Åbent-hus-
arrangement.

En række af sygehusets forskere laver en udstillings-
gade i forhallen, hvor du kan studere deres forsknings-
projekter nærmere. Forskerne står parat til at for-
tælle om, hvad de arbejder med lige nu, og om hvilke
perspektiver deres forskning har for behandlingen af
patienter.

En gang i timen er der guidede rundvisninger til:
· Laboratoriet for stamceller: Forskning i
mave- / tarm-kræft
· Biokemisk Laboratorium: Forskning i geners
betydning for folkesygdomme
· Røntgenafdelingen: MR-skanning
· Dansk Institut for Medicinsk Simulation:
Genoplivning
Afgang fra forhallen kl.17:30, 18:30, 19:30 og 20:30
(billetter udleveres i forhallen fra kl. 17:00)

På udstillingen præsenterer forskerne den nyeste
viden om bl.a.:

1. Genernes rolle i kræftcellers modtagelig-
hed over for kemoterapi
2. Undersøgelse ved hjælp af et kamera i en
kapsel sluges og sender billeder af patientens mave-
/ tarm-system.
3. Vandladningsforstyrrelser og muskelceller
4. Forbedret virkning af kemoterapi ved at
lave sprækker i cellerne ved hjælp af elektricitet
5. Knogletab efter nyretransplantation
6. Overlevelse ved posedialyse i forhold til
hæmodialyse
7. Lav proteinballance og sygdom ved
peritoneal dialyse
8. Blærecancer og genetiske profiler
9. Bedre livskvalitet både fysisk og psykisk
hos brystopererede patienter, som har modtaget spe-
ciel tilrettelagt information
10. Skildvagtlymfeknuder i forbindelse med
operation for brystkræft
11. Terapeutisk kræftvaccine (dendritceller)
12. Kronisk tarmbetændelse
13. Ernæring og mad til patienter
14. Kolesterolbehandling
15. Fedme og vægttab
16. Mindre kvalme ved hjælp af akupressur-arm-
bånd
17. Tidlig hormonbehandling til patienter med
prostatacancer
18. Knoglebrud og indhold af mineraler i knog-
ler
19. Knogleheling og stamceller
20. Livsstils og arveanlægs betydning i forhold
til folkesygdommene
21. Simulationsbaseret træning
22. Genetiske forakelle ved Crohns sygdom
23. MR-skanning
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Ligegyldigt hvilket lægeligt speciale du ender i, vil
du møde mennesker, der har problemer med at få
deres seksualliv til at fungere. Kurserne i basal og
klinisk sexologi giver dig en grundig indfø-ring i sexo-
logien, så du i dit fremtidige lægelige arbejde kan
diagnosticere og behandle disse mennesker.

Kurserne er delt op i to ugekurser:
Kursus i Basal Sexologi: den 15.-19. august 2005.
Kursus i Klinisk Sexologi: den 22.-26. august 2005.

Kurserne kan tages hvert for sig eller sammen, og
hvert kursus tæller for en uge i VKO.

Ansvarlige: ekstern lektor, 1. reservelæge Ph.D.
Annamaria Giraldi, og klinisk lektor, overlæge El-
lids Kristensen.

Yderligere oplysninger om kurserne kan ses på
sis.ku.dk ð Sundhedsvidenskab ð Tilbudsunder-vis-
ning.

Tilmelding til: Studiesekretariatet, Medicinsk Fy-
siologisk Institut, tlf. 3532 7571 eller på e-mail:
studie@mfi.ku.dk, senest den 1. august 2005.
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Er du
· medicin- eller humanbiologistuderende på sidste
del af studiet?
· interesseret i epidemiologi og immunologi?

Og kunne du have lyst til at
· tilbringe 12 måneder i et af verdens fattigste lande,
Guinea-Bissau
· lære at tale portugisisk creol
· arbejde tæt sammen med lokale læger og assisten-
ter
· deltage i den immunologiske opfølgning af børn
indenfor rammerne af nogle store interventionsstudier
· prøve din teoretiske viden af i praksis og lære mere
· bidrage til øget viden og skrive en videnskabelig
artikel og evt. dit speciale

Så kunne du måske være interesseret i at høre nær-
mere om vores projekt.

Bandim Health Project er en forskningsstation i Gui-
nea-Bissau, Vestafrika. Stationen har eksisteret i
mere end 25 år og talrige læger og studerende har
gennem årene deltaget i forskningsprojekter her. Pt.
studerer vi effekterne af børnevaccinationer og høj-
dosis vitamin A tilskud på dødelighed, sygelighed og
vækst i nogle store interventionsstudier.

Vi leder efter en studerende, som vil indgå i opfølg-
ningen af børnene, specielt mhp. at monitorere det
immunologiske respons på vaccinationer og vitamin
A. Dette gøres helt praktisk ved at besøge børnene i
deres hjem og tage en blodprøve, som efterfølgende
analyseres for en række immunologiske parametre,
dels lokalt, dels i Danmark. Det er ind i mellem
hårdt arbejde i stærk varme. Men det er også ar-
bejde, der giver en enestående mulighed for at lære
et andet folkefærd at kende.
Overordnet er det vores mål, at arbejdet skal føre til
øget viden om, hvordan man optimerer børne-
vaccinationsprogrammet i lavindkomstlande. Konkret
er det vores mål, at du skal skrive en videnskabelig
artikel om resultatet af dit arbejde til et internatio-
nalt tidsskrift.

Planen er at den studerende starter omkring 1. fe-
bruar 2006. Hvis du er interesseret i at høre nær-
mere, så kontakt venligst Christine Stabell Benn på
email: cb@ssi.dk eller tlf.: 32688354 eller 35457378
snarest muligt.

Venlig hilsen

Christine Stabell Benn, Læge, ph.d. og Peter Aaby,
Professor, dr. med.
Bandim Health Project, Guinea-Bissau og Statens
Serum Institut, Danmark
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Med Anette Due, Cand. Scient. i human ernæring.

Forekomsten af overvægt er i dag så hastigt sti-
gende hos børn, unge og voksne at tilstanden kan
betegnes som en epidemi. Denne stigning har bl.a.
medført at danskerne anbefales en fedtreduceret kost,
hvor det totale fedtindhold i kosten max udgør 30 %
af energien.

Denne fedtreducerede kost er blevet udfordret af
Walter Willett fra Harvard Medical School. Hans
undersøgelser viser, at mængden af fedt i kosten
ikke spiller en rolle for udviklingen af overvægt,
såfremt det hovedsageligt udgøres af enkelt- og fler-
umættede fedtsyrer

Samtidig har der i de senere år været meget op-
mærksomhed på Atkins kosten, som er en høj protein
og fedtrig kost.

Spørgsmålet er hvilken kost der er den mest opti-
male for forebyggelse og behandling af fedme og
livsstilssygdomme?

Foredraget er
gratis og der er
kaffe, the og
kage i pausen.
GIM hilser alle
velkomne!
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Se mere om overenskomstforhandlingerne
på www.fadl.dk
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Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Du kan møde dine studenter-
repræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Overenskomstudvalget og
Lægevikargruppen
Overenskomstudvalget og Lægevikar-
gruppen holdt i den forgangne uge
møde, hvor de fik gennemarbejdet de
sidste krav til de kommende overens-
komstforhandlinger med H:S og
Amtsrådsforeningen.

Det er blevet til en lang liste, der både
indeholder krav omkring forskellige
løntillæg, og krav, der behandler vores
arbejdsforhold, som er et udtryk for
FADLs generelle sundhedspolitik.

Det har lettet arbejdet enormt, at
medlemmerne har vist stor interesse
for forhandlingerne, og har indsendt
deres ønsker til OU og LVG, så de
endelige krav afspejler ønskerne fra en
så stor gruppe så muligt.

Den endelige kravliste offentliggøres i
MOK samt på vores hjemmeside efter
vi den 30. maj har lavet en officiel
udveksling af kravene med H:S og
Amtsrådsforeningen.

Med venlig hilsen

OU & LVG

FADL's 1. maj.
Igen i år afholdt FADL i København
1. maj arrangement i Klubben med
efterfølgende tur til Fælledparken.

Fremmødet var noget mindre end
sædvanligt, men stemningen var
høj allerede klokken 09.00, og efter
taler fra formanden i "Gruppen Af
Yngre Læger", Andreas Lundh
samt repræsentantskabsmedlem
Benjamin
Sneider var
taget ved at
lette!

Der blev
sunget
sange, spist
nutella og
hygget lige
indtil solen brød frem, og skaren
drog mod Fælledparken! Læs
Desuden Benjamins tale til med-
lemmerne på næste side!

 Københavns Kredsforening
Ny formand i FADL
Som valget af paver således også i
FADL-København.

Nogle er kun for en overgang, andre
bliver på posten gennem mange år.

Nogle formænd er overgangsformænd
og andre er beskikket til at vare ved
og ved som rene duracelbatterier.

Den nuværende formand for FADL har
endnu ikke haft hjerteslag eller andet,
som den just udnævnte pave, der om
ikke andet i medier er blevet udpeget
som en overgangsfigur.

Men den nuværende formand for FADL
i en overgang kan noget, som ingen
pave kan! Hun kan nemlig blive gravid
og dermed hysterisk og tyk, og netop
dette er sket!

Derfor har FADL i København
omkonstitueret sig, således at Morten
Andresen overtager formandhvervet
endeligt efter sommerferien.

Indtil da er FADL i en af de berømte
overgangsperioder, hvor Karen Boje,
nuværende formand overleverer viden
og problemer til Morten Andresen,
således at overtagelsen af den bedste
forening i Danmark bliver så smertefri
som muligt!

Nuværende formand håber, at alle vil
tage godt imod Morten Andresen!

Karen Boje Morten Andresen
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Benajmin Sneiders tale til
FADL's første maj:
Venner! Romere! Landsmænd!

Så blev det igen 1. Maj. Igen tiden
hvor socialismen som dogme skal
luftes og hyldes!

Men socialismen i Danmark er i dag
at sammenligne med en cykel lygte.

Ikke en af de gamle klodsede og
uhåndterlige lugter som man aldrig
kan finde ud at sætte på hvis man

bare står en smule uden for lygtepæl-
ens sikre, men frem for alt oplysende
skær!

Nej – venner! Her taler jeg om disse
så godt kendte ”fancy”, ”trendy”, ”good
looking practical instruments” – disse
lygter som man kan have liggende i
sin lomme uden at ens jakke ser
deform ud! HVAD ER MENINGEN
ANKER JØRGENSEN? Disse lygter
som er udstyret med en elastik så
den til hver en tid kan ”smuttes” om

styret! Hvem husker ikke kommuni-
sterne i lysthuset fra 1974?

  Disse lygter lyser normalt rødt –
forudsat at det er en baglygte og ikke
en ”frontlight”. Selvfølgelig hvis der
ikke er mere batteri på kan det være
svært at få den til at lyse, men det er
kun nogle gange – og så blinker det.
HVAD ER MENINGEN ANKER
JØRGENSEN?

Connie effekten skulle bringe sympati
og medmenneskelighed til et ellers
intolerant og koldt parti – mens det nu
kan frygtes at  Thorning Schmidt-
effekten – skal bringe intolerance og
kulde til et ellers sympatisk og
medmenneskeligt parti.

Det er fordi at alt den røde maling er
blevet brugt på et skur på Glissensvej
25 på Mors. Så tog man i Silvan – ja
jeg sagde silvan! Og så på en søndag!

HVAD ER MENINGEN ANKER
JØRGENSEN?

Her fandt man så en Mat - Marine -
blue  men den var ikke dækkende før
tredje omgang. JEG LER I MIN
AFMAGT!

Venner! Tiden er kommet hvor vi skal
samle os i kvartdriller og sammen øve
de vanskelige ”chazeer” vi står overfor!
Kun iført Helly Hansen regnjakker på
tilbud fra Daglig Brugsen har vi en
chance for at ride denne storm af
dansk politik! Gud bevare Karry silden
på glas!

Fra Gruppen af Yngste Læger i FAYL var
Andreas Lundh mødt op for at holde tale.

Der blev sunget sange fra FADLs lille røde
sangbog.
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VIGTIGT OMKRING
GENOPLIVNINGSKURSUS.

Det er nu lykkedes for os at skaffe mulighed for
genoplivningskurser den 18. og 19. maj.

Er du blandt de få der endnu ikke har taget kurset,
ring da omgående til Vagtbureauet på
35 24 54 04 til Tina og Beate.

O BS     O B S    O B S    O B S

Vagtbureauets ekspedition og
bogholderi er lukket fredag den 6. maj
for både telefonisk og personlig
henvendelse.

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).

HJEMMEDIALYSEHOLD I
ØLSTYKKE

Hjemmedialysehold 4222 søger nyt medlem til ind-
supplering
snarest muligt.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering under
dialysen samt afslutning. Der køres dialyse i hjem-
met.
Pt’en er en meget sød og rar dame, der har kørt
hæmodialyse i  22 år.
Nuværende er vi 1 på holdet i slutningen af studiet.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fleksibel
· at du kan tage 6 vagter pr. måned

Pr. vagt aflønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov (nor-
malt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte Chri-
stian Rothe på tlf. 6130 5195 for at høre nærmere.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt!!!

HAVES: RAR, MEN LIDT PLEJEKRÆVENDE
68-ÅRIG PÅ ET GODT OMSORGSCENTER

ØNSKES: ERFARNE VT’ER, DER KUNNE
TÆNKE SIG AT KOMME PÅ ET HOLD UN-
DER ORDNEDE YDRE FORHOLD, OG
HVOR DER ER MULIGHED FOR AT VÆRE I
LÆNGERE TID.

VT-HOLD 4412 ER BLEVET
OPRETTET PÅ
OMSORGSCENTERET
BAKKEGÅRDEN BELIGGENDE
TÆT PÅ BAGSVÆRD
STATION.

Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Han trækker selv vejret og skal
suges efter behov – herudover almindelig pleje.

På omsorgscentret er der bevilliget ekstra timer til det
faste personale som hjælp ved flytning mm. Omsorgs-
centret er godt indrettet.

Arbejdstiden for holdet er døgndækning – og vi har
mulighed for at det nye hold kan vælge enten 8 eller 12
timers vagter.

Løn er VT-holdløn.

Kravene for at komme på holdet er at du skal have
haft over 200 VT-timer. Du skal kunne tage 5 – 6
vagter om måneden (gerne flere) og må også kunne
se dig på holdet over en længere periode. Du skal
finde det naturligt at indgå i en god og konstruktiv
dialog med patienten, de pårørende og det øvrige per-
sonale og have forståelse for patientens situation og
dagligdag.

Patienten har i det sidste ½ år været flyttet lidt om-
kring; Herlev, Hornbæk, og Herlev igen, for nu endelig
at komme på dette omsorgscenter. Vi har passet ham
hele vejen, og lige nu er der et flyverhold på opgaven,
men der skal i sagens natur etableres et fast hold.

Ansøgningsfrist er mandag den 9. maj til Vagtbureauet.
Hvis du vil vide mere om patient og plejested, kan du
ringe til Vagtbureauet og tale med enten Kirsten eller
Peter.

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: Mandag d. 9. maj 2005

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

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned, (også nattevagter).

Ansøgningsfrist: Mandag d. 9. maj 2005 til Vagt-
bureauet.

Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com
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SPV HJEMMEHOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 3 NYE
MEDLEMMER

Vi er et hyggeligt hjemmehold med nemme vagter
som søger 3 nye medlemmer. Vi dækker nattevagter
i tidsrummet 22.30-7.30 i et hjem på amager, hvor vi
passer en 13årig selvhjulpen dreng. Han har
hydrocephalus og har derfor fået indlagt dræn til at
afhjælpe dette, grundet disse dræn skal han vendes
hver time samt ligge korrekt. Ud over at han skal
vendes består arbejdet også i at sørge for at han tager
sin medicin om morgenen og se til at han vasker sig
ordentligt. Der bliver sørget for the/kaffe og kage til os
på vagterne og det at drengen som vi passer er fuldt
selvhjulpen gør vagterne meget lette og fredelige.

Krav:
- Min 200 spv timer
- Skal kunne tage 3-6 vagter om måneden
- Skal være glad for børn
- Børnespv en fordel men ikke krav

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 24.05.05

For yderlige oplysninger kontakt holdleder Nicolai Bæk
tlf: 27204386

SPV- INSTITUTIONSHOLD
1511 SØGER 1 NYT MEDLEM

Vi dækker 8-timers aftenvagter 2 gange ugentlig
samt en dagvagt om ugen, hvor vi passer en tiårig
dreng, som hæmodialyseres på Rigshospitalet.
Drengen har brug for vores fulde opmærksomhed
under dialysen.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT  til
Rigshospitalet og tilbage igen, hvor vi er med som
ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor
grundig observation og et godt samarbejde med
både familie og personale.

Ansøgningskrav:

- Erfaring med handicappede  børn og somatiske
vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter  pr. måned, også i eksamensperioder.

Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Peter på
61 66 36 76

Ansøgningsfrist : Mandag d. 9. maj 2005 til
Vagtbureauet - evt. pr. mail: kc@fadl.dk
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Tilmelding til ”Dreamteam” ordningen skal ske ved aktivt, at tilmelde sig til vagtbureauet senest 15.05.05 til alm.
Ringetid 12-20. Pointgivende vagter fra før tilmeldingsdatoen kan ikke bruges!
Der kræves 25 point for at opnå målet, der giver ret til 15 ”sikre” vagter efter eget ønske(dog begrænset til maks
5 dt’er pr vagt).

Man er selv ansvarlig for optælling af point, og dette sker ved at aflevere en kopi af de relevante lønsedler senest
29.06.05 ved fremmøde på vagtbureauet!

DT’opskrivninger kan foretages fra 1.7.05 til 1.5.06.

Dreamteamansvarlig RWJ/VB

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYE
MEDLEMMER

Holdet er tilknyttet den akutte og den kroniske
hæmodialyseafdeling på
Rigshospitalet.
Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte
dialysebehandlinger på kroniske patienter. Dette
indbefatter selvstændig
vurdering af væsketræk, overvågning af patient, IV-
medicinering, stuegang
med læge, blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil
du blive fortrolig med
behandling af svære blodtryksfald og initial hjertestop-
behandling.
Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at
arbejde på den
akutte afdeling, hvor der bliver stillet høje krav til din
kompetence og
selvstændighed. Hér vil der yderligere være mulighed
for at dialysere på
intensiv- og andre afdelinger på RH, tage akutte
tilkaldevagter i
nattetimerne hjemmefra samt varetage
specialbehandlinger som
plasmaseparation.
Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige fod
med afdelingens
sygeplejersker, korte dag- og aftenvagter á 7 timer
med mulighed for
dobbeltvagter, god løn samt et klinisk spændende ar-
bejde med
udviklingsmuligheder.
Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, har
150 VT-timer eller
lignende relevant erfaring, samt at du selvfølgelig er
sød, rar og
fleksibel og er indstillet på at tage 8 vagter om måne-
den for at holde
kompetencen ved lige. Efter 700 arbejdstimer er du
pensionsberettiget, og
du må, såfremt du ønsker det, nøjes med 4 vagter per
måned. Det forventes,
at du bliver på holdet i mindst et år. Ansøgere fra de
tidlige semestre
foretrækkes.
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 teoretiske
og 5 praktiske med
erfarne studenter samt 1 med en erfaren sygeplejer-
ske.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som
regel får en pils og lidt
at spise.
Ansøg hos Fadl inden mandag d. 23. maj kl. 10 og
kontakt gerne holdleder
Christian Wied, hvis du har nogle spørgsmål, på
20616831 eller
cwied@stud.ku.dk.Jobsamtaler afvikles i uge 21 og
oplæring af første dialyseassistent
starter i uge 22.

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE SØGER NYT
MEDLEM!

Holdet dækker aftenvagter alle ugens dage, nattevag-
ter torsdag til søndag
samt dagvagter i weekends.

Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet
afhænger af din erfaring, men oftest to.

Krav:
· Mindst 150 VT-timer
· Mindst 7. sem., nye studieordning, el. fase
2, (bestået fysiologi)
· Kunne tage blodprøver
· Kunne deltage i holdmøde den 24. maj kl.
17.00

Ansøgningsfrist: Fredag den 20. maj 2005 til vagt-
bureauet.
                             Evt. pr. mail: kc@fadl.dk

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. 13. maj 2005 til Vagtbureauet.

Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino.o@tiscali.dk
el. tlf.: 2238 7035

Pengene til en dejlig sommerferie i august
er sikrede!!

KAS HERLEV SØGER TIL
UROLOGISK AFD. PÅ KAS
HERLEV 2 DØGNDÆKKENDE
SPV-HOLD MAJ – JUNI OG
JULI

Hvis holdene ønsker det, kan der blive tale om 12
timers vagter.

Krav:
· Min. 150 SPV-timer, dog kan forudgående plejehjem-
serfaring også medregnes.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Kan evt. mailes til: kc@fadl.dk
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

STORMØDE OMKRING AFTALE MELLEM DE STUDERNDES ORGANISATIONER
OG DEKANEN

MØDEDATO: 10. maj
TID: 12.30 -14.00
STED: FADLs mødelokale i (1.2.15)

Den nye universitetslov har ændret på struktu-
ren på fakultetet, og i dette ændret meget på
den demokratiske struktur. Vi derfor fået en
udfordring i at løse dette på en måde, som giver
os en forsat god indflydelse på studiet og på
vores omgivelser.

Dekanen er den centrale person i den nye struk-
tur, og det vil derfor være naturlig at vi i større
grad henvender os til ham. Det har været nogen
sporadiske møder hvor dekanen og de stude-
rende har mødtes. Disse møder været dårlig
planlagte, og resultaterne været få. Både fra vores
og fra de studerendes og dekanens side har det
været et ønske om at have et mere officielt møde-
forum. Sidste møde blev vi enige om at vi skulle
lave et oplæg, som skal føre til en aftale mellem
de studerende og dekanen.

Da de studerendes engagement her på fakulte-
tet er spredt udover mange basisgrupper og stu-
denterråd, kan det være vanskeligt for den en-
kelte gruppe at komme igennem hos ledelsen. I
den nye struktur kræves det i langt større grad
at vi står sammen.
Enten man arbejder med studenterpolitik eller
studentersociale aktiviteter, så kommer vi læn-
gere sammen end vi gør alene.

For at sikre en demokratisk struktur på dette,
dvs. at alle får en mulighed til at blive hørt, har
vi i Sundrådet lavet en forslag til hvordan vi kan
løse dette. Forslaget indeholder følgende:

- Et udkast til en aftale mellem de studerende og
dekanen

- Et revisionsudkast til Sundrådets vedtægter.

Forslaget går ud på at:
Sundrådet har til nå været studenterrådenes
forum. Ifølge forslaget kommer også basis-
grupperne med i samarbejdet. Basisgruppene
får løbende information, og melder ind, når det
er noget som skal på dagsorden.

Alle fakultetets aktive mødes mindst en gang
per semester, for at diskuterer studentersociale
emner. Her deltager alle på lige fod, dvs. at alle
basisgrupper og fagråd har ligt antal stemmer.

Alle basisgrupper registreres med navn på
gruppen, bestyrelse med kontaktinformation
og lægges ud på nettet. Dermed kan vi lettere
sende ud information og mobilisere dersom
det skulle ske noget som kræver alles opmærk-
somhed.

Aftalen og vedtægterne sendes ud
til alle basisgrupper. Hvis jeres ba-
sisgruppe ikke har fået den, skriv
til formanden. Gå igennem dem og
kom med kommentarer og forslag.
Fristen for at sende ind forslag er
den 7. maj.

På baggrund af udsendt materiale
og indkomne forslag, vil vi disku-
tere og forhåbentligvis komme til
enighed om aftalen.

Efter mødet går de som er interes-
seret til møde med dekanen (kl 14)

Spørgsmål og kommentarer sendes til
kenneth.andersen@stud.ku.dk

Dette vil også diskuteres på MSR-mødet den
28.april

 

Hvad sker i Sundrådet frem-
over?

Sundrådet arbejder akkurat nu i fakultetets
arbejdsgruppe for at forbedre studiemiljøet,
dvs som læsepladser opholdsrom osv. Har
du gode ideer til dette, vil vi mere end gerne
høre fra dig.

Sundrådet vil arbejde for at sygeplejeboligerne
på Nørre Alle skal bli et studenterhus, med
kontorer for basisgrupper, læserum, gruppe-
rum ol.

Kort om Sundrådet

Sundrådet er organet, hvor fakultetets fagråd
mødes for at diskutere fakultetsaktuel politik

Sundrådet består for øjeblikket af Det Medicin-
ske Studenterråd, Odontologisk Forening og
Fagrådet for Folkesundhedsvidenskap.

Det ventes, at inden kort tid vil også Human-
biologer, Molekylær Biomedcinere og Medico-
Teknologi ingeniører komme med i samarbej-
det.

Sundrådets arbejde har primært været rettet mod
arbejidet i Fakultetsrådet. Der har vi 3
representanter.

Fremover vil det også inkludere Dekanens nye
uddannelsesudvalg, Fakultetets
Uddannelsesstategiske Udvalg (FUSU).

Sundrådets opgave er, at tale alle fakultets stu-
derendes sag for fakultetets ledelse.

Sundrådets møder er åbne for alle fakultetets
studerende.
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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

Referat MSR-møde 28/4-05

Tilstede:
Simon Serbian, 11. Sem
Mie Christensen, 3. Sem
Jeppe Staghøj, 4. Sem
Sabrina Eliasson, 4. Sem
Signe Krog, 4. Sem
Eva Wetke, 5. Sem
Melanie Østergaard-Veber, 5. Sem
Zarah Dayan, 5. Sem
Rune Tønnesen, 6. Sem
Helene Hvidman, 7. Sem
Kenneth Andersen, 8. Sem
Kirstine Fabritius, 9. Sem
Liv Lauritsen, 9. Sem
Anne holm, 6. sem

1 Formalia
Dagsordenen godkendt med ny orden af punk-
terne. Punktet; kapacitet i klinikken er tilføjet.

2 Nyt fra semestrene
8. sem: Patologi-underviserne på RH møder ikke
op og når de møder op, er kvaliteten af under-
visningen meget lav. Kenneth har skrevet til
institutlederen for at få klarhed over sagen.
9. sem: Der bliver aflyst meget undervisning i
amtet.
12. sem: Gammel studieordning har problemer
med undervisere, der til forelæsninger siger, de
bliver dårlige læger af at have gammeldags un-
dervisning. Desuden fungerer kommunikationen
mellem fakultet og klinikudvalgene ikke. Vi ta-
ger sagen til Pernille og beder hende om at sende
et brev til underviserne med en opsang, hvis de
ikke overvejer deres udtalelser og desuden tager
deres undervisning seriøst- således at det bør
fremgå at hvis de kan anvende nyere og bedre
undervisningsmetoder skal de selvfølgelig gøre
det.

3 Nyt fra udvalg
8. sem udvalg: Peter kan ikke komme til mødet
d. 4. maj kl. 15 på Bispebjerg.
Udvalget for integration af nordiske studerende
er nedlagt pga. manglende interesse fra de stu-
derendes side.
Rektors uddannelsesudvalg: Der har været møde
og Melanie sidder nu permanent i udvalget. Signe
fungerer som suppleant.
Fakultetsdag/fagligdag: Et emne til dagen kunne
være vores dårlige rating i erasmus-undersøgel-
sen. Hvis dekanen vælger et emne, der ikke er
relevant for os, trækker de studerende sig fra
udvalget og fra hele projektet således at der kun
kan afholdes Fakultetsdag.
Bibiloteks-udvalget: Der bliver indkøbt flere
medicinske kompendier. Der mangler desuden
læsepladser. Der kommer en arkitekt og kigger
på mulighederne for flere.
Introen skal laves bedre.

Udvalget vedr. kommunikation og kliniske fær-
digheder: Der er kigget på præklinik og logbo-
gen ser god ud. Følgegruppen: Der er kigget på
12. sem rapporten og der mangler en del.
SUPU: Der har været møde i Århus om uddan-
nelse med udgangspunkt i de tre forskellige
studieordninger og problemerne med at flytte
mellem fakulteterne. Der bør laves overgangs-
ordninger således at studerende ikke mangler
første del af medicin og kirurgi sådan som det er
problemet nu. Det bør stadfæstes ved lov at
dette ikke kan forekomme og at der sørges for
overgangsordninger. Der blev arbejdet med den
fælles uddannelsespolitik. Næste møde er d. 9.
maj i Odense. Sabrina, Helene og Mie kommer.
Christina rykkes for et svar om hun kan komme.
Fakultetets arbejdsgruppe for studiemiljø: Vi
har klaget over manglen på læsepladser. Ken-
neth skal gå rundt med driftschefen og pege på
steder hvor de gerne vil have opsat borde og
stole- bl.a. er rummene ved siden af tårnene en
mulighed.

5 + 12 Sundråd + brevet til dekanen
Sundrådet inviterer fakultetets forskellige basis-
grupper til også at deltage i samarbejdet. Rådet
har udarbejdet et forslag til ændring af deres
vedtægter for at gøre dette lettere og tilpasse sig
den nye
universitetslov, samt en samarbejdsaftale med
dekanen. Det nye er at det hvert år blive afholdt
minst to møder med alle basisgrupperne for at
diskutere studentersociale emner. Dette vil
styrke samarbejdet basisgrupperne imellem og
stille os mere samlet overfor ledelsen. MSR støt-
ter projektet.

Dekanen har åbnet for at fadl
skal betale en leje for de loka-
ler de bruger. En evt leje vil
blive så høj at FADL må flytte
ud. Dette vil betyde at fadl ikke
længere kan støtte MSR og alle
de andre grupper på
Panum økonomisk. Sundrådet
har skrevet et brev til dekanen
omkring dette og vi afventer nu
svar. Næste møde i sundrådet
d. 10. maj kl 12.30 i FADLs
mødelokaler.

6 Årsregnskab for 2004
Det gamle årsregnskab for 2004 er nu gjort klar
således, at MSR kan godkende det og indsætte
Rune Tønnesen officielt som økonomiansvarlig.
Den tidligere økonomiansvarlig er ikke mødt op.
Revisoren har dog sendt regnskabet, så regn-
skabet kan godkendes. Regnskabet er godkendt
og Rune indsættes officielt som økonomi-
ansvarlig.

7 AMEE- konference
MSR skal beslutte hvem og hvor mange, det er
muligt at sende af sted på dette års AMEE kon-
ference i Amsterdam. Der er indkommet to an-
søgninger. Begge ansøgninger er godkendt. Alle
fra studienævnsgruppen regner med at deltage.

8 1.-5. semesters revisionsrapporten
Revisionen af 1. til 5. semester er ved at være
ved vejs ende, og der skal lægges sidste hånd på
rapporten, som skal afleveres til Studienævnet.
Papiret ser rigtig fint ud nu og det ligner på
mange punkter det, vi længe har ønsket, og sam-
tidig ligner det noget underviserne godt kan god-
tage.

4 Studienævn
Dagsordenen er først kommet i dag. Der er dis-
kussion vedr. 1. sem. klagen og der skal træffes
beslutning om, hvorvidt de studerende skal have
et gratis eksamensforsøg
Der skal tages stilling til om der kan eksamineres
separat i medicinsk sociologi på 9. sem. Vi øn-
sker at det bliver en tentamen med hjælpemid-
ler. De to obligatoriske opgaver, som i øjeblik-
ket ligger på 9. semester får man rimelig meget
ud af at lave, så vi vil gerne om muligt bevare
dem, men hvis opgaverne droppes, vil det være
godt med en tentamen lige efter kurset altså på
9. semester.

FADL væk fra Panum?
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13 Hvordan rettes en integreret opgave?
Der er lavet et officielt brev fra studienævnet til
censorer og eksaminatorer omkring hvordan in-
tegrerede eksaminer skal rettes. Dette omskri-
ver vi så det er studentervenligt at læse og så og
sættes det i MOK.

14 Meddelser
Der er fredagsbar i morgen og vi mødes i klub-
ben kl. 14. Der er kommet t-shirts til os.
Sabrina er kommet i valideringsudvalget, men
kan ikke komme til 1. møde. Det er 13. maj.
Inger går i stedet.
Der er nedsat et udvalg omkring arbejds- og
miljømedicin, som miljømedicinerne har nedsat.
Signe vil gerne sidde i det.
Børneforeningen har fået en hjemmeside:
www.sundbørn.dk
Der har været møde med odontologerne, der gik
godt, og der er oprettet et fælles bestyrelses-
mailforum således at vi nemt kommer i kontakt
med hinanden.
Efter næste møde, der er sidste møde, går vi ud
og spiser. Mødet bliver kort, så man kan være
rimelig tidligt hjemme.
Der er 2. sem. udvalgs møde d. 19. maj, og
Sabrina går i stedet for de faste medlemmer.

15 Evt.
Vi skal have kigget på mailing-listen på næste
møde, og have besluttet, hvem der må være på
denne. Det bør kun være indskrevne studerende
ved det sundhedsfaglige fakultet i København.

9 Kapacitet i klinikken nyt punkt!!!
Der mangler 100 pladser til efteråret. Studie-
nævnet arbejder på en fordelingsnøgle for stu-
derende, så de enkelte afdelinger tager nok stu-
derende. Vi bør tage stilling til, hvor mange der
kan være på de enkelte afdelinger. Desuden skal
vi tage stilling til, hvad vi mener om weekend-
aften- og nattevagter. Der bliver ikke mulighed
for at sende en masse til Sverige selvom der er
interesse blandt de studerende for dette. Vi ta-
ger den op til efteråret. Inger, Signe, Helene,
Simon, Eva, Liv sidder i denne arbejdsgruppe.

10 Lærebogskataloget
Helene har modtaget mails fra to studerende
som ønsker at deltage i at anmelde bøger til
lærebogskataloget, men pga. kommunikations-
problemer er der ikke sket mere i sagen.
Studienævnet vil kun have, der står anbefalende
lærebøger i kataloget. Helene forsøger at kon-
takte Berit, tidligere sekretær, som sad med sa-
gen dengang for at få klarhed over problemet.

11 Seminar om nyt TPK kursus
To studerende er blevet inviteret af almen medi-
cin til at arbejde med TPK. Det ser spændende
ud men Sabrina skriver en mail til Charlotte
Tullinius at den vanlige gang med at rekruttere
studerende til udvalg bør gå gennem MSR og at
de en anden gang gerne må informere MSR om,
der er et arbejde i gang.
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Har du et adgangskort i overskud til lægeløfte d.
29 juni kl.10 hører jeg meget gerne fra dig. Kom-
pensation gives evt.
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For at kunne deltage i forsøget skal du:

· Være mellem 18-65 år
· Anvende inhalationssteroid (Spirocort,

Pulmicort, Symbicort, Flixotide, Seret
ide, Asmanex)

· Være ikke-ryger (mindst 1 år)

Varigheden af forsøget er 1 år, hvor du skal
komme til i alt 9 besøg på lungemedicinsk afde-
ling.

Forsøget er sponsoreret af et medicinalfirma og
godkendt af Den Videnskabsetiske Komite For
Århus Amt (journal nr. 2004-0225) og Lægemiddel-
styrelsen (journal nr. 2612-2764).

Er du er interesseret, ring og tal med sygeple-
jerske  Tine Vester Christensen på Lunge-
medicinsk forskningsenhed:
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Vi søger en seriøs og pålidelig keyboard-spiller
til et jam-band,
primært Kent. Vi har fast øvetid her på panum
onsdage fra kl 19:00
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Jeg mangler hårdt en gæstebillet til lægeløfte-
ceremonien, så hvis du har en billet tilovers eller
til salg, så kontakt mig venligst hurtigst muligt.
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Jeg søger 1-2 ekstra gæstekort til lægeløftet den
29. juni 2005. Hvis du har et eller flere kort, som
du vil af med kontakt da:
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Sobotta: Atlas of Human Anatomy, 11. udg.
Perfekt stand. (Bind I og II). Samlet 500,-
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GIM (Gruppen for Integreret Medicin) holder
møde i dag d. 4/5 kl. 16.00 i lok. 9.2.3. Er du
interesseret i alternative behandlingsformer og
vil du gerne diskutere alternativ behandling i et
åbent forum, skulle du prøve at deltage i et GIM
møde. Vil du gerne vide mere om GIM, kan du gå
ind på vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
gim. Møderne er åbne for
alle, og der er altid the og
kage!

Vel mødt!
/A,
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Så er det sidste chance – på fredag er der lang
fredagsbar. Få din profil registreret hvis du endnu
ikke har nået det – få to partnere - få et indisk
barn – ryg en vandpibe - drik en pink drink – vind
en flaske champagne.

Alt dette sker i fredagsbaren når 3om1’s dating
service endnu en gang åbner dørene op.
3om1 – et sponsorprogram til fordel for indiske
børn

www.3om1.dk
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Grundet stor efterspørgsel arrangerer vi en uges
dykkertur og Advanced Open Water Fortsætter
kursus i sidste uge af august, Lør 20/8 – lør 27/8,
begge dage inkl.

Årets højdepunkt foregår i Sveriges dykkermekka,
Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der dykkes i
Gullmarsfjorden, Sveriges eneste rigtige fjord,
hvor stejle klippevægge strækker sig ned til dyb-
der på 100m og mere...
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykke-
rens kunnen, hvorfor turen for dem, der ikke
allerede er AOW/CMAS** dykkere, starter med
et grundigt Advanced Open Water Kursus de før-
ste 3 dage. Herefter vil du kunne dykke på egen
hånd med en makker.
Alle AOW/CMAS** eller højere kommer fra star-
ten til at dykke selvstændigt i makkerpar.
Er du ikke dykker, men har lyst til en ferie i den
skønne svenske natur, eller skal din dykkende
eller ikke-dykkende kæreste bare med, så slå
følge til specialpris! :)

Pris:
3.500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr
3.350kr (+mad) v. leje af luftsæt
3.150kr (+mad) v. leje af flaske
2.900kr (+mad) v. eget udstyr.
Er du ikke dykker kan du komme med på en uges
ferie for 2.500kr (+mad) !

Er du OW/CMAS* e.l. og skal gennemføre AOW
kurset i løbet af turens første tre dage, GRATIS,
er eneste merudgift teoribog og udstedelse af
certifikat (i alt 750kr til Padi). En uges dykker-
ferie med inkluderet kursus fås ikke billigere...

Hvis du endnu ikke er medlem af PUC, skal du
tillægge indmeldelsesgebyr (50kr) og kontingent
(350kr) for 2005.

Hvis du inden 1. juni kan garantere at stille en
personbil til rådighed under hele turen, vil alle
deltagere (afh. af antal) få refunderet ca. 250kr
pr. person efter vel afsluttet tur. Så vær en god
kammerat og skaf en bil :-)

Sidste frist for tilmelding og betaling af deposi-
tum (1.500kr + indmeldelse/kontingent): Man 30.
maj.
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: Fre 29.
juli.
Penge indbetales på PUCs konto: Reg: 6610
Konto: 1764975.
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at
tilmelding er bindende, og indbetalte penge re-
funderes ikke.
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Synes du også at det er forfærdeligt at se bille-
der fra Afrika og Asien? Vil du også være med til
at ændre verden i en bedre retning? Så læs vi-
dere.
EQUIP er en undergruppe af IMCC bestående af
medicinere i København og Århus, der står for
indsamling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdens-
lande. Vi samarbejder med forskellige danske
nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden Græn-
ser.
Endvidere har vi kontakt til medicinale virksom-
heder og hospitalsafdelinger, som primært dono-
rer os udstyret. I løbet af den sidste periode har
EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og pro-
jekter bl.a. i Guinea Bissau, Indien, Tanzania,
Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i
vort arbejde? Eller ønsker du blot at vide mere
om vores gruppe, så send en mail til:
 equip-copenhagen@imcc.dk
Eller duk op til månedsmødet mandag d. 9. maj
kl. 16.00 på IMCC kontoret.
Der kræves ingen forudsætninger for at være
med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil
afsætte.
Mvh.

4B A+
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Vi skal høre lidt om hvornår, hvem og hvordan
man anvender akupunktur i almen praksis, ved 2
læger fra Københavnsområdet. Mødet finder sted
på det gamle kommunehospital, hvor AAM nu
har til huse. Hvis du befinder dig på panum er det
lettest at køre af Nørrebrogade over Dr. Louises
Bro, så til ventre i krydset og op til højre af
Bartolinsgade. Til gengæld for dine fysiske an-
strengelser, får du lidt godt til ganen, et spæn-
dende foredrag og hyggeligt selvskab.
Vel mødt!
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Vi søger snarest 3-5 edb-kyndige studerende til
at indgå i vores gruppe af EDB Studie-salsvagter
på 17 personer, heraf 2 kvinder. Vi har 350 ma-
skiner på netværket fordelt på 8 lokaliteter på
Panum, i Teilum og fra 1. september også Center
for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5.
På vores netværk har vi cirka 11.000 registre-
rede brugere – både studerende og ansatte. Vi
har cirka 40 printere og 7 kopimaskiner.
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Edb-studiesalsvagterne hjælper brugerne, som
primært er studerende ved Det Sundheds-viden-
skabelige Fakultet, med bl.a. Microsoft Office-
produkterne, brug af e-mail og Internet. Des-
uden modtager vagterne betaling for print og
fotokopier og står for vedligeholdelse, samt
nyinstalleringer af bruger PC’er. Bruger-PC'erne
er opsat med Windows XP. Vagter-ne, som er 4-
5 timer pr. vagt, afholdes primært i semester-
månederne på alle hverdage mellem kl. 8 og 17.
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Vi ønsker at du
· er serviceminded og have tålmodighed

til nybegyndere
· har et afvæbnende smil - en sund sans

for humor kommer du også langt med
· har almen PC erfaring
· har godt kendskab til Microsoft Office
· kan passe en til to vagter om ugen hele

semestret (også i eksamenstiden)

Som du kan se, skal du ikke være IT ekspert,
men have interesse og gå-på-mod, så står vi for
intern oplæring.

Da vi naturligvis har nogle opgaver af teknisk
karakter søger vi gerne personer, der også vil
have lyst til at prøve kræfter med disse. Afhæn-
gig af kvalifikationer, er der mulighed for ek-
sempelvis udviklingsopgaver og der er desuden
gode muligheder for at arbejde på tider der pas-
ser dig.

Aflønning sker efter overenskomst med Forenin-
gen af Danske Lægestuderende og Stu-
denterundervisernes Landsforbund.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets-
sekretariat ønsker en arbejdsplads som afspejler
sammensætningen af vores brugere og vi opfor-
drer også derfor alle interesserede uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at
søge.

1��������
Vi skal have din ansøgning med navn, adresse,
tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger se-
nest den 16. maj 2005. Du er velkommen til at
kigge forbi i vores åbningstid, hvis du vil vide
mere, vi bor på Panum Instituttet i bygning 9,
etage 2. Se også vores hjemmeside:
www.mdb.ku.dk
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Ansa arrangerer stor 17 mai fest for studenter på
Park kl 19.00.
Gå inn på Ansa københavn’s hjemmeside for
påmelding og mer informasjon.(www.ansa.no/
danmark)
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Sehat arrangerer foredrag om etniske patienter
i psykiatrien. Til at holde foredragene er invite-
ret følgende tre paneldeltagere:

1. Christian Nørregaard, psykiater v. Hil-
lerød Psyk.

2. Rashmi Singla, psykolog, uddannet i både
Indien og Danmark, adjunkt v. RUC

3. Marianne Kastrup, psykiater, leder af
VFTP
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Program
16:45 Dørene åbner
17.00 Evaluering af sidste arrangement: Den tro
ende patient
17.10 Ordstyrer fortæller om Sehat og dagens
arrangement
17.20 Første paneldeltager holder tale
17.40 Anden paneldeltager holder tale
18.00 Sidste paneldeltager holder tale
18.20 Pause
18.35 Spørgsmål og diskussion
19.15 Formanden afslutter dagens arrangement
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Så er det igen tid til at Panums
største hjerner mødes til duel
på de ternede brædder. Turne-
ringen starter umiddelbart ef-
ter ølstafetten – tilmelding sker
senest torsdag d.5.maj. til Sø-
ren Bache på 40 776 987 – ind-
skud 20,-. Indskuddet går ube-
skåret til præmier.
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Medicinerrevyen søger en alsidig tangent-m/k
til Revybandet. Hvis du ikke har set revyen, så
er der én ting du skal vide: Vi spiller ALT fra let
funk til ganske tung funk. Vi sætter en ære i at
spille enhver genre så overbevisende som det
kan lade sig gøre med vores besætning.
Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du er inte-
resseret i at være med til at bakke revyen op
musikalsk. Det indebærer en hel del hyggeligt
samvær med nogle ganske kreative og sjove
mennesker.
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Ved forelæsningen fortæller retspatolog, Klaus
Poulsen, hvordan retsmedicinen er organiseret i
Danmark, hvilke opgaver der hører under rets-
medicin, samt de uddannelsesmæssige krav der
stilles til en retspatolog.
Opgaverne ved retslægelige ligsyn og obduktio-
ner gennemgås, og der gives eksempler på rets-
medicinsk traumatologi – herunder stump vold,
skarp vold, skud, kvælning m.m. Det hele kryd-
res med rigeligt billedmateriale og cases, samt
de nyeste landvindinger indenfor retsmedicinen.
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Ps. Dørene til Teilum låses kl. 16:30, så kom til
tiden…
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Alle er meget velkomne – både nye og gamle
IMCCere!!

��������������
����

���������	�������	�� 	������$  ���
������	�����;���	3�����#����������	�
 	����������������������
�9�	���	��������$  ��!�<���		�������
,�	��
�	����=	���

Hoegaarden er ny-klassikeren i Studenterklubben, en rigtig hvede krabat.
Staropramen er opkomlingen, der har fået en forrygende modtagelse efter introduktionen for en måned
siden. Den er en mørk sag med en overraskende frisk eftersmag.

Vær med til at fasttømre disse to lækre fadøl på vores sortiment, og vis os, at Mørk Staropramen bliver
foretrukket frem for Hoegaarden hvedepis.
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I anledning af PHILMs 1 års fødselsdag

Panum
Handheld
Industrial
Light and
Magic
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Lav selv en film med dit digitale kamera, mobiltelefon,webcam eller hvad du ellers har til rådighed. Redigér evt. i Windows Moviemaker
(følger med Win XP).
For at deltage, skal du brænde din film på en cd-rom og aflevere den i MOK/PHILMs postkasse, lokale 9.2.1, senest d. fredag d. 27. maj kl.
16.00. Mærk cd'en med titel og kontaktoplysninger, samt "PHILM konkurrence".
Længde: max. 3 min. Kun originalt materiale vil blive bedømt.

De 3 bedste film præmieres med:
1. DVD-afspiller inkl. 1 film og et semesters gratis medlemskab af PHILM.
2. 1 DVD film og et semesters gratis medlemskab af PHILM.
3. 2 biografbilletter og et semesters gratis medlemskab af PHILM.

I bedømmelsen lægges især vægt på originalitet og kreativitet.
Vinderne bliver offentliggjort i MOK 31, d. 30. maj.
Alle indsendte film bliver lagt ud på www.panum-philm.dk

Læs mere om konkurrencen og find inspiration på www.panum-philm.dk. Her kan du også finde links til hjælp med filmproduktion og se
nogle af PHILMs små produktioner.

Alle kan være med - det er ikke svært!

Vi ses i

OBS! Kun studerende ved det sundhedsvidenskabelige fakultet kan deltage i konkurrencen. Medlemmer af PHILMs bestyrelse kan ikke
deltage. Ved at deltage i konkurrence, giver du PHILM lov til at vise, henvise til og lægge din film ud på www.panum-philm.dk
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Læs MOK i næste uge: PHILM afholder ordinær generalforsamling og "Alt om PHILM"

Børges Bodega - sidste års vindere... Kan du slå dem (i enden)?
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