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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:
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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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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, over-
læge Michael Petersen, overlæge Jesper Eldrup,
overlæge John Vissing, stud. med. Katrine Bjerggaard
Fisker (13.sem.), stud. med. Niels Fuglede (12. sem.),
stud. med. Mette Lenstrup (11. sem.), stud. med.
Lisbeth Ellegaard (10. sem.), stud. med Hellen Ed-
wards (8. sem.), sekretær Rita Dalhammer &
studentersekretær Maja Saabye.

Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, over-
læge Ole Weis Bjerrum, overlæge Kjeld Kjeldsen,
overlæge Helle Aggernæs, overlæge Henrik Arendrup,
stud. med. Thea Møller (9. sem.), stud. med. Maria
Svane (7. sem), sekretær Lili Hansen

���������	

 !"����������
��
��������
Godkendt
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Godkendt
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Jørgen Hedemark var inviteret for, at drøfte om
man kunne finde en måde hvorpå klinikudvalget kunne
få et hurtigere og mere indgående kendskab til eva-
lueringerne, for at kunne gøre bedre brug af disse.
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Tilstede: Formand, afdelingslæge, dr. med., Lars
Laursen (LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup
(CL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), over-
læge, ph.d., Anne Haaber (AH), overlæge Sven Adamsen
(SA), overlæge Thomas Lind (TL), stud. med.
Agnieszka Machnio (AM), stud. med. Bo Westergaard
(BW), stud. med. Louise Balling, sekretariatsleder
Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Lone Grøn Laursen
(LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christen-
sen (ACH), studentersekretær Nadia Seestedt (NS).

Afbud fra: Overlæge, dr. med. Steen Larsen, over-
læge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, stud. med. Malene
Ingemann Petersen, stud. med. Louise Nissen, se-
kretær Alice Rasmussen

Konstituering af nyt Klinikudvalg før mødet.  se ved-
lagte liste "Klinikudvalget sammensætning pr. 4. april
2005
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Godkendt.
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Godkendt.

Jørgen Hedemark fortalte, at evalueringerne først
sendes til tutor, hvilket er med til at evalueringerne
bliver sendt relativ sent ud.
Det er blevet påpeget, at der på 7. semester kan
være et problem i forhold til, at tutor får evalue-
ringerne før tentamen afholdes, hvilket kunne tæn-
kes at påvirke udfaldet, da tutor ofte er eksaminator
og eller censor. Evalueringerne sendes på dette se-
mester derfor først ud til tutor efter tentamen. De
tilstedeværende mente dog ikke, at det er et pro-
blem, at tutor ser evalueringerne før tentamen.
Klinikudvalget besluttede derfor, at evalueringerne
skal udsendes allerede efter første kliniske ophold.
Det er et problem, at mange studenter ikke har
opgivet deres KU-email adresser. Da evalueringerne
sendes elektronisk ud til disse adresse er der en del
studenter, der ikke modtager evalueringsskemaerne.
Klinikudvalget vil gerne have kendskab til evalue-
ringerne både de gode og de dårlige, men da evalue-
ringerne ikke må offentliggøres med navn kan dette
blive et problem. Formanden for klinikudvalget kan
dog få lov til at se resultatet af evalueringerne. Vi
skriver til studielederen for at få afklaret/præciseret
på hvilket niveau evalueringerne må offentliggøres.
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Det første læselokale er taget i brug. Det næste
læselokale forventes snart klar til brug. Det sidste
læselokale er patologerne endnu ikke flyttet ud af.
Toilettet ved læselokalerne er aflåst, da der mang-
ler opsætning af holder til wc papir.
Patologerne undskylder de problemer der har været
i forbindelse med undervisningen på den nye studie-
ordning og lover, at det nok skal blive bedre.
Radiologerne har i henhold til sidste møde ændret de
3 eksaminatorier på 12. sem. til en forelæsning, såle-
des at den overskydende tid kan blive brugt til mere
praktisk orienteret undervisning.
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Intet
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Det er ikke muligt at downloade SIS til en PDA, men
det forventes muligt med det nye skemalægnings
program Sylabus.

Der har været en del aflysninger i radiologi,
men der er planlagt erstatningstimer.
På 10. semester er undervisningen i børnepsykiatri
ændret fra BBH til Glostrup. Det kan muligvis blive
et problem, at børnepsykiatri skal ligge før rehabili-
tering - og ikke fordelt både i starten og i slutningen
af rullet.
Det er endnu ikke afklaret hvordan fordelingen af
hospitaler på 7. og 9. semester skal være. Det vides
dog allerede, at der bliver tale om holdsætning på
tværs af klinikudvalgene, og at der derfor skal laves
en fælles tilmeldingsblanket for de 3 klinikudvalg.
Studenterrepræsentanterne udtrykker bekymring for,
at man så vil miste tilhørsforholdet til de andre
studenter fra deres klinikudvalg, og at hele ideen
med 3 forskellige klinikudvalg vil gå tabt. Det fore-
slås, at hvert klinikudvalg i stedet sender et ligeligt
antal studenter til de hospitaler, som ligger særlig
langt væk – ligesom man gør det på 13.semester.
11. semester på gammel studieordning kører for sid-
ste gang i alle klinikudvalg i dette semester – til
efteråret udbydes det kun et sted, da der kun forven-
tes omkring 24 studerende. Hvor er ikke afklaret.
12. semester efter gammel studieordning skal også
afvikles for sidste gang i alle klinikudvalg i E05, men
skal også tilbydes F06 og E06 – det skal også afkla-
res hvilket klinikudvalg, der skal varetage dette.
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6. sem.:
Intet

7. sem.:
Intet

8. sem.:
Mikrobiologi forelæsningerne har været en genta-
gelse af 6. semesters forelæsninger. Der spørges om
der kan blive eksamineret i det, som de allerede er
blevet eksamineret i på 6. semester. Svaret er, at
der kan blive eksamineret i den del af mikrobiologien,
som hører ind under de kurser der har været på dette
semester.

Toksikologi forelæsningerne i farmakologi har ikke
været så udbytterige. Dette skal siges direkte til
underviseren.
Der er ønske om en kaffe automat i A93, hvilket
klinikudvalget ikke har mulighed for at hjælpe med,
men henviser til kantinen.
Kaffeautomaten ved LKF, som tilhører klinik-
udvalget, vil blive tilsluttet på gangen ved læse-
rummene, og skulle være klar igen i løbet af en
månedstid.

9. sem.:
Intet
Michael Petersen vil spørge tutorerne på både medi-
cinsk og kirurgisk afdeling på RAS om de kan komme
med en midtvejs tilbagemelding om hvordan ophol-
det forløber.

10. sem.:
Det går rigtig godt i det psykiatriske ophold på alle
afdelingerne. De studerende på Amager har fået et
rigtig godt velkomst brev samt en god introduktion.
Lægerne har en stor tiltro til de studerende, hvilket
gør at de får et stort ansvar og føler at de vokser
med opgaverne.
Materialet foreslås tilrettet som mønsterbrev, der
kan bruges af andre afdelinger – sekretariatet kon-
takter Helle Aggernæs.

11. sem.:
Intet

12. sem.:
Intet

13. sem.:
Der har været nogle problemer med undervisningen
i almen medicin. Eksaminatorie timerne om formid-
dagen har ikke været så udbytterige. Supervisionen
om eftermiddagen har været meget subjektiv lige-
som vurderingen af eksamenerne har været meget
subjektiv. De studerende har dog selv snakket med
de ansvarlige vedr. dette.

2! %	�!*
KAGE: Lisbeth Ellergaard tager kage med til mødet
d. 28. april 2005.

Referent: Studentersekretær Maja Saabye
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a) Der skal nedsættes nogle arbejdsgrupper under
Klinikudvalget. Forslagene er flg.: LKF, varetages
af  SA og AM, 7.+9. semester klinikker varetages af
AH (nærmest som tovholder) og biblioteksudvalg,
varetages af BW.  b) Med stor beklagelse må vi
meddele at Jan Bonde opsiger sin stilling på Herlev
sygehus og ligeledes ophører som Klinisk lektor fra
medio marts md.. Lektor SA bliver midlertidig tov-
holder på akut patient og eksamen til sommer, da
han har haft et tæt samarbejde med Jan Bonde.
Afd.læge Anders Perner, anæstesiafd. bliver ansat
som vikar for Jan Bonde til 31. aug.2005, stillingen
vil blive opslået til besættelse fra E 2005.Der bliver
desuden lavet om på formen af eksamen i akut medi-
cin, således at der er 3 cases i stedet for tidligere kun
1. Forslaget er, at de studerende der skal op i 1.
cases møder 8.15, de der skal op i 2. cases møder
kl.10.15 og dem der skal op i 3. cases møder kl. 13.15
i Klinikudvalget og kan så gå efter eksamen c) Hepa-
titis vaccine til studerende på 6. semester er på
plads, men der mangler stadig afklaring af betaling
for mandetimer i forbindelse med afviklingen af vac-
cinen. Jørgen Rask-Madsen og Anna-Lise har begge
taget kontakt pr. brev til Svend Hartling og rykket
for denne betaling, men har ikke fået svar. d) LL har
talt med Svend Hartling ang. etablering af LKF på
KAS Herlev. Ifølge Svend Hartling skulle dette stå
klar januar 2006. e) Det oplyses, at PUCS holder et
møde ang. SAU undervisning på 6. og 8. semester,
som vil omhandle erfaringer i SAU, redskaber til at
forbedre undervisningen m.m.. Mødet bliver d.
24.08.05 sted og tidspunkt kommer senere. LL opfor-
drer til at studerende også deltager.
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Intet nyt.
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a) Vedr. kompensationsmidler; disse er sendt til amtet
og forventes at blive sendt ud til lektorerne i løbet af
14. dage. b) Der er pr. mail sendt invitation ud til
workshop den 27.04.05 på Panum Instituttet vedr..
”Kliniske ophold: Holdninger og forventninger – hvor
trykker skoen?”. Der er indtil videre kun tilmeldt 16,
fristen for tilmelding er forlænget til 13. april. c) Der
foreslås fra Klinikudvalget KKK´s side at holde fri-
uger i uge 7 og 42. Dette tages op på møde 08.04.05
i Studienævnet. d) Vedr. lønudbetaling; der er stadig
ikke kommet kontonr., disse var lovet senest i uge
13. e) Det foreslås, at der laves om på fordelingen af
opslagbøger på de forskellige universitetssygehuse i
amtet. Således besluttes det, at opslagsbøger fra
KAS Gentofte flyttes til KAS Herlev, da de fleste
studerende læser her. På KAS Gentofte kan der lå-
nes bøger i biblioteket eller på den afdeling man er
tilknyttet. Det besluttes at opslagsbøger på KAS
Glostrup flyttes ud på afdelingerne. f) Det oplyses,
at printeren i computerrummet i universitets-
sekretariatet nu kun skriver ud på en PC (den med
fladskærm). Der opfordres desuden til at brugen af
printeren kun begrænses til fagligt materiale. g)
Vedr. planlægning af undervisning; der holdes møde
på Panum Instituttet 05.04.05 og 08.04.05, hvor der
forventes at blive klarhed over hvilke sygehuse der
skal bruges til klinikophold på 4., 7. og 9. semester.
Efterfølgende kan oplyses, at der først på møde d.
29.04.05 med studieledelsen vil komme endeligt svar.
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Referaterne findes på www.sund.ku.dk

1!%	�������*
 AH påpeger, at planen for afholdelse af 4. semesters
ophold ikke er realistisk og foreslår at man laver om
på målsætningen, således at opholdet bliver mere
som ”flue på væggen”. AL vil tage dette op på morgen-
mødet med Studienævnet 08.04.05.
Næste møde mandag den 2. maj kl. 15.15

Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt
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Mandag  9/5 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Med
Onsdag 11/5 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag 11/5 1300 – 1400 1400 – 1700 Malene Esager Med
Torsdag 12/5 0800 – 0900 0900 – 1200 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag 12/5 1200 – 1300 1300 – 1600 Christina Rydahl Lundin   Med
Torsdag 12/5 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo Med
Fredag 13/5 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int

Onsdag 18/5 1000 – 1200 Tina Gottlieb Int
Onsdag 18/5 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Med
Onsdag 18/5 1400 – 1500 1500 – 1800 Christina Rydahl Lundin Med
Torsdag 19/5 0800 – 0900 0900 – 1200 Gordon Thomas Jehu Med
Torsdag 19/5 1900 – 2000 1600 – 1900 Ture Karbo Med
Fredag 20/5 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

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

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

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
� "��������������4555	
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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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
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Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.
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Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og
eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.
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Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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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

Michael Sørensen
Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret * 9.1.55a

Blegdamsvej 3
2200  København N

Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70

E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: http://www.sund.ku.dk/studieInfo/

F_Uddannelser.htm
www.punkt.ku.dk
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Der stilles fri bolig til rådighed ved klinisk ophold på
Bornholms Amts
Centralsygehus samt Storstrømmens Sygehus, Ny-
købing Falster.
Der er ikke bolig til rådighed ved Slagelse Sygehus.
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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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·studerende på gammel ordning 12. +13. semester
·studerende på ny studieordning fra 7. semester til
og med 11 semester
·11. semester gammel studieordning, overgangsord-
ning

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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Der er fri kost ved Klinisk ophold på Bornholms Amts
Centralsygehus samt
Storstrømmens Sygehus, Nykøbing Falster.
Der er ikke fri kost ved klinisk ophold på Slagelse
Sygehus
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Der betales for fri hjemtransport hver anden week-
end, under det kliniske
ophold på Bornholms Amts Centralsygehus samt Stor-
strømmens Sygehus,
Nykøbing Falster.
Der ydes statens takst for den billigste transport
uanset hvilken
transportform der benyttes.
Blanketter til transportgodtgørelse findes på
www.ku.dk / for ansatte /
administration / Løn- og personaleforhold / Regn-
skabs- og lønblanketter
2005.
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Der gives besked til de studerende der skal på klinisk
ophold på Bornholms
Amts Centralsygehus samt Storstrømmens Sygehus,
Nykøbing Falster, efter
holdsætningsmøde i August.
De studerende kan ringe til eget klinikudvalg og få
besked fra fredag d.
12. august 2005. Materiale sendes som vanligt, hur-
tigst muligt.

Med venlig hilsen

Susan Post
Fuldmægtig
Klinikudvalget Københavns Kommune
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v. Stephen V. Fulder, MSc Israel
Har undervist og arbejdet som konsulent i alternativ
medicin og lægeplanter siden 1977.

Den græsk-arabiske folkemedicin går tusinder af år
tilbage og henter en stor del af sin viden fra den
gamle, græske medicinske tradition. Sammen dan-
ner det grundlaget for den europæiske lægeviden-
skab og den moderne medicin, som vi kender den i
dag. Stephen Fulder vil fortælle om disse stolte græsk-
arabiske medicinske traditioner samt give eksem-
pler på forskellige planters anvendelse

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

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

Kursuskatalog kan ses på Vanderbilts hjemmeside:

http://www.mc.vanderbilt.edu/index_new.html

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

Yderligere oplysninger og erfaringsrapporter finder
du på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
USA/Vanderbilt.htm

Ansøgningsskema finder du på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/med/
Ansøgningsskemaer/Ansøgningsskemaer.htm

Dette ansøgningsskema vedlægges:

· Begrundet ansøgning på dansk (ca. en A4
side)

· CV
· 2 udtalelser fra faglærere
· Karakterudskrift (kun fra Medicinstudiet)

Ansøgningen afleveres i Journalen, lokale 9.1.38A
senest d. 3. juni 2005 kl. 12.00.
Inden den endelige udvælgelse vil mulige kandidater
blive indkaldt til en uddybende samtale, der forven-
tes at finde sted i uge 24.

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

/Suzanne Andersen
International medarbejder
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Lækker lys 2-værelses lejlighed fremlejes fra 1.
juni og mindst 6 mdr. frem.
Lejligheden er 62 m2 med altan, dejligt badevæ-
relse og flot nyt køkken. Desuden adgang til
cykelkælder og gratis vaskeri.
Adr.: Sneppevej 18, 1. th, 2400 Kbh NV

Pris: 5000/md + forbrug

Henvendelse til Signe på mail seil@get2net.dk
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BELIGGENHED: Holmbladsgade, København S.
STØRRELSE: 90 m2, 3 værelser, (opført 1975)
FACILITETER: + Stort køkken og bad, + Delvis
møbleret, + Rolig bolig kvarter, + Busstop foran
bygningen, + Nær metro (max. 10 min. til Nørre-
port fra huset), + Store soveværelse og stue, +
Ubegrænset Internet og computer, + Kabel TV,
+ Telefon efter aftale, + Vaskeri med kort, +
Bibliotek 5. min. Gang, + Fine parkering facilite-
ter.. osv.
HUSLEJE: 6000 Kr./måned, med forbrug (så stor
en lejlighed findes ikke billigere!)
DEPOSITUM: 8000 Kr.(betales senest d. 22. maj
2005, da vi er bortrejst fra d. 24.).
Du får kontrakt og nøglerne og kort.
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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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Vi er 2 yngre praktiserende læger på Frederiks-
berg som i sommerferien har behov for din hjælp
i uge 29 samt fremover hver 2. fredag i tidsrum-
met kl.9 - 13.

Du skal passe telefon og tage imod patienter ved
skranken samt evt. udføre mindre undersøgelser
efter oplæring.
�����
/���
��
8�����
)����������
#.0.-00#
,
#$$+..-+!

�!���������
�
�!��������������
Hvis du ligger inde med ekstra gæstekort til
aflæggelsen af lægeløftet den 29. juni 2005, er
jeg meget interesseret i at blive kontaktet.
MVH
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Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komitè  og løber over 6 uger, hvor man 2 gange
dagligt skal påføre udleverede deodoranter i arm-
hulen. Ved påbegyndelse af forsøget foretages
en test, for at udelukke allergi overfor det aktu-
elle parfumestof, hvilket betyder, at man 2 dage
efter skal møde til aflæsning af testen. Herud-
over skal man møde en gang om ugen af ca. 15
min varighed, altså i alt 7 gange, på allergi-
laboratoriet på KAS Gentofte.
Der ydes transport og ulempegodtgørelse sva-
rende til 400 kr. pr. gang. Den del der vedrører
ulempegodtgørelse er skattepligtig.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VIKAR FOR
LÆGESEKRETÆR.

Arbejdssted:
Almen praksis på Frederiksberg.

Arbejdstid:
Man, tirs, tors, fre: 9.00-14.00, ons: 14.00-18.00.

Start:
Hurtigst muligt

Varighed:
Ca. 1 måned.

Løn:
SPV-løn

Krav:
Helst erfaring fra vagter > 200 timer, gerne klinisk
erfaring fra studiet.

Interesseret?
Kontakt Vagtbureauet hurtigst muligt!

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. 16. maj 2005

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

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: Mandag d. 16. maj 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. 13. maj 2005 til Vagtbureauet.

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

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

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
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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

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
plejehjemserfaring også medregnes.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Kan evt. mailes til: kc@fadl.dk

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.
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BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET

1 børneventilatør søges til permanenthold 4301 på Rigs-
hospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstæn-
digt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang,
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme
til at passe præmature, børn født af mødre med diabe-
tes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvalifikationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT
kursus (lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er
som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afde-
lingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

Oplæring:
-5 ulønnede følgevagter med BVT
- 2 lønnede med sygeplejerske
- ca. 2 timer ulønnet med laborant

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-
løn et børnetillæg.

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. maj 2005 til Vagt-
bureauet!

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Camilla Groth tlf: 35 36 66 29
Email: camilla.groth@jubii.dk

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

ØNSKES: ERFARNE VT’ER, DER
KUNNE TÆNKE SIG AT KOMME PÅ
ET HOLD UNDER 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 16. maj til Vagtbureauet.
Hvis du vil vide mere om patient og plejested, kan du
ringe til Vagtbureauet og tale med enten Kirsten eller
Peter.

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 Rigshospi-
talet 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.
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Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede  børn og somati-
ske vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter  pr. måned, også i eksamens-
perioder.

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

Ansøgningsfrist : Mandag d. 16. maj 2005 til Vagt-
bureauet - evt. pr. mail: kc@fadl.dk
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Dagsorden:
1. Tilbagemeldinger fra bestyrelsen
2. Update og info om igangværende pro-
jekter
3. Fremlæggelse af budget
4. Godkendelse af budget
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.
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PHILMhistorie
I februar/marts 2004 tog 4 filminteresserede
medicinstuderende de første spæde skridt mod
dannelsen af basisgruppen PHILM.
Ideen var – og er stadig – at studerende ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Køben-
havns Universitet skulle have mulighed for at
producere deres egne film - uanset genre og grad
af seriøsitet. Det var også en del af ideen at de
andre basisgrupper på Panum skulle kunne bruge
PHILMs udstyr til at forevige deres aktiviteter
og fremvise dem for andre studerende.
Foreningen søgte støtte hos flere organisationer
og ved hjælp fra Studenterklubben og FADL, er
der indkøbt et professionelt digitalt filmkamera
og redigeringsudstyr.
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Titel: Undervisningsvideo i neurologisk
undersøgelsesteknik.
Beskrivelse: Instruktion i den praktiske ud-
førsel af en klinisk neurologisk undersøgelse.
Målgruppe: Studerende og turnuslæger/re-
servelæger.
Ansvarlig: PHILM i samarbejde med Neu-
rologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og La-
boratoriet for Kliniske Færdigheder.
Tidsramme: Forår/sommer 2005.
Budget: ca. 40.000,-

Titel: Film om infektionshygiejne.
Beskrivelse: Informationsvideo omkring for-
holdsregler og procedurer vedr. infektions-/
hospitalshygiejne.
Målgruppe: Studerende (Kursus i mikrobio-
logi, 6. sem.) og alle ansatte på Rigshospitalet.
Ansvarlig: PHILM i samarbejde Klinisk
Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet, ved Niels
Høiby og Infektionshygiejnisk Enhed, H:S.
Tidsramme: Sommer/efterår 2005
Budget: ca. 25.000,-
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PCR er gået af dage, men kan sagtens genstartes
med JERES hjælp!
Jeg har snakket med den tidligere formand om
at overtage basisgruppen så
os, der er friske, kan videreføre arven og få gang
i benene.
Det skal understreges, at alle kan deltage.
Jeg regner med, at vi kører ud et par gange om
ugen af 2-4 timers varighed afhængig
af vejret. Det kunne være en hverdag eftermid-
dag og en weekend formiddag.
Om vinteren bliver det i skoven på MTB.

Og jer gamle PCR´er: Kan det lokke? Vi kunne
godt bruge jeres hjælp!

Mvh. David

Hvis interesseret, skriv da hurtigst muligt til
nedenstående adresse.
Så kan vi få kørt lidt inden eksamen!

Skriv til:
davidso@m8.stud.ku.dk
Eller se PCR´s gamle hjemmeside (og skriv til
ovenstående adresse):
http://www.studmed.ku.dk/pcr/
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Årets højdepunkt foregår i Sveriges dykker-
mekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg. Der
dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste
rigtige fjord, hvor stejle klippevægge strækker
sig ned til dybder på 100m og mere...
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til
dykkerens kunnen, hvorfor turen for dem, der
ikke allerede er AOW/CMAS** dykkere,
starter med et grundigt Advanced Open Water
Kursus de første 3 dage. Herefter vil du kunne
dykke på egen hånd med en makker.
Alle AOW/CMAS** eller højere kommer fra
starten 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! :)

(��*
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 dykkerferie med inkluderet kursus fås
ikke billigere...

Hvis du endnu ikke er medlem af PUC, skal du
tillægge indmeldelsesgebyr (50kr) og kontin-
gent (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
depositum (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
refunderes ikke.

Mere info og tilmelding på info@puc.nu eller
ring til Christian, som er arrangør og
instruktør på turen, på 29729782.
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12/5 Brødre

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.
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FILMKLUBBEN VISER
BRØDRE D. 12/5 KLOKKEN

20.00.
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Der har i sidste uge lydt jungletrommer på Panum.
Emnet var oprør blandt de studerende på tredje se-
mester. Hvis alle de studerende på semesteret mel-
der eksamen fra, vil fakultetet befinde sig i en peni-
bel situation, og derfor blive tvunget til at tage
problemerne alvorligt. Situationen er ganske vist
nær reaktionær ønsketænkning. Studenteroprør og
solidaritet er fra vores forældres ungdom. Og det er
også meget at forestille sig her sidst på semesteret,
hvor hovedparten har ligget søvnløse for at komme
igennem anatomien. Alle håber på at andre løser
problemerne, eller at de på mystisk vis løser sig
selv. Og langt de fleste klarer jo også semesteret,
endda med fine karakterer. Endnu flere bider tæn-
derne sammen og forsøger at følge med. Men vil vi
virkelig finde os i at blive presset på denne måde?
Manglende fritid, dårlig samvittighed og stress-
symptomer er ganske enkelt ikke med til at skabe
livskvalitet og hele mennesker. Hvordan skal vi lære
at blive empatiske læger, hvis alt handler om at
komme hurtigt frem og præstere mest muligt på
kortest tid? Som årgang blev vi mødt til
introduktionsforelæsningen med budskabet om, at
semesterets tidsramme var en fejl i ny studieordning.
Studieordningen trådte i kraft i 2000! Hvor mange
studerende må i gennem, før end nogen laver noget
om?
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På vej hjem fra Skiferie i et fyldt charterfly fra
Chambery, bliver jeg tilfældigvis placeret ved siden
af en ung smilende mand, derefter den første høflig-
hed har lagt sig fortæller, at han er selvstændig
fysioterapeut. Mere interessant bliver historien, da
han fortæller, at han sideløbende uddanner sig til
Osteopat. Underligt på fysioterapeutskolen i Køben-
havn, men hvor det er et belgisk universitet, der
udbyder undervisningen! Enhver medicin studerende
rynker lidt på næsen af sådan en titel, heldigvis sy-
nes jeg dog at kunne huske noget fra min spæde start
på studiet.
Efter 1 semester var jeg nede og sidde hos min gamle
praktiserende læge i en uges tid. Han er meget inte-
resseret i manuel medicin, og i løbet af min korte tid
dernede, havde vi to interessante forløb: Den første
var en tysk sejler, der kommer gående fuldstændig
skævt ind til konsultationen, svært smerteforpint, så
svedperlerne anes i det obligatoriske overskæg (hek-
seskud). Han har svære smerter svarende til de mid-

terste thoracale segmenter, og lægen ligger ham på
maven, palperer processi spinosi, indtil smerte-
lokalisation. Herefter undersøger han for sensibilitets-
forstyrrelser svarende til de involverede dermatomer.
Han masserer området ganske let, inden han be-
stemt placerer sine hænder og giver et ganske lille

tryk, der momentant udløser en lyd, der indikerer,
at der skete noget. Sejleren rejser sig op på 1/10 af
den tid, som han var om at lægge sig ned, man kan
næsten ikke se overskægget, så stort er hans smil,
trykker lægen i hånden, og går oprejst, fuldstændigt
normalt ud.
Den anden patient var en midaldrende dame med
Ischias smerter, hvor der ikke var fundet forandrin-
ger på røntgen. Lægen forsøger først at strække
m.piriformis ud uden egentlig effekt. Herefter gøres
exploratio rectalis, hvor han angiveligt trækker i lig.
sacrospinale el. lig. sacrotuberale. De ligamenter
kan medføre en ”byldeøm” m. piriformis og dermed
affektion af nerven. Patienten bedres ligeledes mo-
mentant og lægen smiler selvtilfreds.
Tilbage til flyveturen, hvor fysioterapeuten lystigt
fortæller om Osteopati og kvit og frit tilbyder at
holde et mindre kursus for 5 medicinstuderende. Han
hævder, at vi nemt kan behandle de hyppigste cervicale
og thoracale problemer ved hjælp af et par simple
manuelle teknikker.
Nogen uger efter hjemkomsten besøger vi ham i hans
klinik, lige efter dagens sidste patient er gået. Vi får
stukket et hjemmestrikket kompendium i hånden,
professionelt lavet med fine illustrationer af de ma-
nuelle teknikker. Han lægger ud med at tale om
Osteopati, det har han prøvet før, det er spændende
og formidlingen er glimrende. Kort fortalt hænger
bevægeapparatet ifølge deres teori sammen som
enhed: Hvis man har et problem i foden, går man
forkert på den. Det forplanter sig til knæleddet, der
drejes et par grader og spænder
ekstensormuskulaturen, der kipper bækkenet en
smule. Det vil sige at foden faktisk kan være årsagen
til at folk kan have ondt i ryggen. Herefter kører vi
på med en del forskellige manuelle teknikker, som vi
træner på hinanden under hans instruktion. Det er
absolut til at lære, og på trods af, at ingen af os har
nogen smerteklager, kan vi alle mærke øget bevæge-
lighed, dvs. resultat af de manipulationer, udstræk-
ninger og bløddelsteknikker som vi har foretaget.
Vi var som skrevet tidligere 5 mand af sted for at
lære dette. Ingen af os havde nogensinde drømt om
at vi skulle manipulere folk svarende til nakke eller
ryg. Det er naturligvis ikke klogt at gøre på trafik-
ofret i skadestuen eller 80 årige fru Nielsen med
forkalkninger i a.vertebralis, men det er heller ikke
det, som bliver prædiket, tværtimod! Han lagde meget
vægt på at
man skulle være klar over de forskellige kontra-
indikationer for de pågældende teknikker. Vi kunne
hjælpe familiefaderen, der igennem tre dage har haft

smerter efter havearbejde, men som vi sender hjem
med ibuprofen og 14 dages hvile..
Nu skal man ikke tro, at denne fysioterapeut kun gør
det for sine blå øjnes skyld. Han læser en uddannelse,
der varer 5 år efter fysioterapeutuddannelsen, og
titlen er ikke beskyttet endnu. Det arbejder de på
nu, og vil i det hele taget gerne have accept og
kendskab til det
arbejde, som de går rundt og laver. I England, Frank-
rig, og U.S.A. er uddannelsen en del af det offentlige
sundhedssystem og det tager 5 år på universitetet
hvor af de tre første er medicinske basisfag.
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DENNE TEKST ER REVIDERET AF MOK-RE-
DAKTIONEN
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Kl. 20.00 sidste mandag blev endnu et net kastet i håb om at fange den rette i det elektroniske hav af onlinedating. Den nye dating portal ”Doktordating.dk” er den seneste
i en lang række Internetbaserede kontaktsider. Listen over danske online dating sider er nu ved at runde de 50, men den nye side går efter et nichemarked og følger i
fodsporene af  andre velkendte kontaktsteder som Kristendating.dk, hunterdating.dk, overklassedating.dk og farmerdating.dk. På trods af titlen er portalen rettet mod
alle personer, der arbejder i sundhedssektoren, men det er ikke et adgangskrav.

Foregangsmanden bag portalen er læge Rasmus Dahl-Sørensen, der selv har prøvet online dating, uden at opnå de forventede resultater. Han mener, at vejen til sand
kærlighed er nemmere, når ens partner deler faglig forståelse for ens beskæftigelse.

Som nylig single og under tidspres fra både eksamenslæsning og osvald anså MOK redaktionen mig som den perfekte forsøgs kanin. Efter oprettelse af en profil får man
adgang til alle sidens funktioner. Udover profilsøgefunktionen er der mulighed for at oprette billedgallerier og vennelister og selvfølelig at sende og modtage mails
imellem brugere. En chat funktion er også på vej, så man kan skrive realtime med andre online brugere.

Søgefunktionen giver mulighed for at vælge blandt vigtige kvaliteter i en partner som fx: 18-26årige single kvinder i København. Et klik på søgeknappen afslører over 10
siders resultater – godt 150 profiler. Meget lovende. Yderlige udforskning viste dog, at en stor del af profilerne tilhørte mandlige portør i midten af 40erne – OK, et par
tekniske problemer i opstartsfasen kan vel forventes. Ved at indsnævre søgekriterierne kom jeg ned på omkring 10 potentielle kontakter. De endelige resultater af det
store online dating eventyr er stadig uafklaret. Elve hits på min profil er det blevet til, dog ingen retur mails og ingen venner endnu – garanteret en afspejling af at sidens
tidlige stadie og ikke min profil.

I løbet af den første en uge er der allerede registreret over 1000 profiler på siden, og den er ifølge administratoren blevet besøgt af personer fra lande som New Zealand,
Cambodja og Sydafrika såvel som fra vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland.

Vi må vente og se hvor mange af de håbefulde elskovssøgende, der vil blive
ved med at benytte siden efter den 1. august, da servicen herefter vil koste
25,- pr. måned. En del af det forventede overskud vil blive videregivet til
velgørende formål. Hvor stor denne del bliver er ikke nærmere beskrevet.

Karakter  **½ ud af *****

Efter de tekniske problemer er taklet og funktionerne er udvidet, vil den
være op til par med lignende sider. Man må forvente, at i disse tider med en
travlere arbejdsplads og med færre ledige senge, vil flere vende mod nettet
i deres søgen efter kærlighed. Datingdoktor.dk giver en god mulighed for
romantisk udfoldelse med andre faggrupper inden for sundhedssektoren.

*anerkendes ikke af sundhedsstyrelsen.
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I denne uge kan vores alle sammens yndlingsdekan krybe i et læk-
kert  pimp-sæt. Sættet er i lækker polyesterkvalitet, og halssmyk-
ket besat med ægte similisten.
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