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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:MOK
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Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
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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Bekendtgørelsen kan læses på:
http://forsk.dk/portal/page?_pageid
=407,1223924&_dad=portal&_schema=PORTAL
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· Professor Michael Kjær fra MFI (H:S Bispe
bjerg) fik 10 millioner kr. til at oprette Academy for
Muscle Biology, Exercise and Health Research
· Professor Mogens Holst Nissen fra MAI fik 10 mil-
lioner kr. til at oprette Immunologisk Forskerskole
· Professor Finn Diderichsen fra IFSV fik 10, 9 mil-
lioner kr. til at videreføre Forskerskolen i
Folkesundhedsvidenskab.
Desuden fik professor Morten Møller 5 millioner
kr. til at videreføre Forskerskole i
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Efteråret er som bekendt også tiden hvor verden
visner, og det er der stor risiko for at det studenter-
sociale leben vil gøre – og hvad værre er – kvaliteten
af den undervisning vi som studerende modtager, vil
med stor sandsynlighed få en på sinkadusen.
Fakultetet skal spare og det ikke så lidt. Et kvalifi-
ceret gæt vil være at der skal spares op til 5 millio-
ner kroner alene på klinikundervisningen. Dekanen
holder orienteringsmøde på mandag den 5. septem-
ber klokken 14-15 i Lundsgaard for at fortælle hvor
galt det står til.

Ikke mindst FADL er truet af en huslejestigning der
vil kunne slå bunden ud af ethvert SU-budget. 600.000
kroner ønsker fakultetet at FADL skal betale årligt
for at bo på Panum. Det er reelt det beløb FADL
bruger på studentersociale formål hvert år. Heraf
går en stor del til støtte til rusvejledningen som
rammes yderligere af et Rektoriansk dekret fra Vor
Frue Plads. Teknokraterne i centraladministratio-
nen repræsenteret ved Lars Melin (Ham der skrev
forkert på stemmesedlerne så valget måtte gå om i
efteråret) har forfattet et brev der skal samle alle
ruskurser ved KU under den samme fane. Vi citerer
fra Kvalitetssikring af ruskurser afholdt som
eksternat (”hytteture” o.lign.):
Studieleder (hhv. den ruskursusansvarlige) sikrer sig,
at de tutorer, der ansættes/udpeges, har de faglige kva-

lifikationer, der må forudsættes i forbindelse med det
konkrete program for ruskursus, og de personlige kva-
lifikationer, der gør dem egnet til at lede et
eksternatforløb (dokumenteret f.eks. gennem erfaring
som spejderfører, leder i frivilligt foreningsarbejde,
befalingsmand, lærer, tidligere beskæftigelse som tutor
osv.).  Det skal i forbindelse med rekrutteringen sikres,
at der i tutorkorpset som helhed er de nødvendige kom-
petencer m.h.t. infrastrukturelle forhold til stede, som
kan sikre en gnidningsfri afvikling af et eksternatforløb
på lavbudget (kørekort, førstehjælpscertifikat, stor-
køkkenerfaring etc.).” [Dokumentet kan læses i sin
fulde længde på mok.info]
Hvordan ruskurset fremover kommer til at se ud vil
tiden og evalueringen af ruskurset vise.

������������	��
���
Dette er den besked Meredith får i slutningen af
hendes 48 timers vagt efter hun har liret en masse
viden af foran næsen på sine kollegaer, og endelig får
et klap på skulderen af en overlæge.
En ny TV serie har set dagens lys. Grey’s Anatomy.
Og nej, der er ikke tale om en indspilning af en

anatomi bog, men
for de indviede er
sammenhængen lige-
til! På dansk har TV
Danmark valgt at
kalde den ”Greys
hvide verden”. Her
følger beskrivelsen
af første afsnit sak-
set fra nettet:
”Den unge turnuslæge
Meredith Grey vågner
op efter en heftig nat
med fest og sex. Hun
får hurtigt sin
ukendte elsker ud af
døren, fordi hun er
bange for at komme
for sent til sin første

arbejdsdag på Seattle Grace Hospital. Her skal hun
arbejde sammen med den ambitiøse Stanford-kandidat
Christina, den tidligere fotomodel Izzie, den usikre
George og den skråsikre Alex samt dr. Shepherd -
manden fra natten før!” Uuuuuh, den må vi se - sex,
modeller, turnuskandidater, sex, modeller!
Som tillæg til ovenstående skal det nævnes at hele
historien foregår på en kirurgisk afdeling. Hvad der
gør den utroværdig er at speciallægen – specialet
afklares ikke – fjerner både blindtarm og udfører
koronar bypass. Og turnuskandidaterne render rundt
til den ene slags operation efter den anden uden
nogen logbog. Serien er en krydsning mellem Scrubs
uden alt ”det sjove” og Skadestuen. Og det må siges
at man oplever mere drama i Skadestuen. Men det
er måske hårdt at dømme en serie på sit første af-
snit. Døm selv på næste mandag på hele Danmarks
skodkanal.

�������������

Glad Grey! Ikke så glad Grey, måske mere hen i
retning af mut turnus Grey!
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Neurovidenskab, og der blev givet 2 millioner kr. i
støtte til Danish Cardiovascular Research Academy
ved professor Sten Christensen og 0,5 millioner kr.
til Forskerskolen i Genmedicin ved professor Peter
E. Nielsen.

Bevillingerne er opnået i hård konkurrence, da der
var indkommet ansøgninger for mere end en halv
milliard kroner.

Forskningsstyrelsen har uddelt i alt 200 millioner kr.
til forskeruddannelse i form af forskerskoler, sam-
finansierede stipendier og internationaliserings-
stipendier.

Yderligere information:
http://forsk.dk/portal/page?_pageid
=407,1163849&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Udvalget skal rådgive dekanat og fakultetsråd om
principielle faglige og organisatoriske spørgsmål ved-
rørende det klinisk-medicinske område ved fakulte-
tet, særligt i regional sammenhæng. Rådgivningen
skal sikre en samlet og internationalt kompetitiv
klinisk-lægevidenskabelig sektor ved fakultetet.

Forslag til medlemmer af UKM skal sendes til
fakultetssekretariatet, att. Christina Holbøll inden
1. den september 2005.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
Christina Holbøll, chol@adm.ku.dk  eller
www.sund.ku.dk/organisation/Ledelse/Raad%
20og%20Udvalg/Kommissorium_UKM_juni05.doc
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Sigtet med professorplanen er dels at styrke og ud-
vikle velfungerende, eksisterende forskningsgrupper,
dels at sikre den nødvendige forskningsudvikling på
det sundhedsvidenskabelige område i Østdanmark.
Desuden tager planen højde for de professorstillinger,
som bliver ledige inden for de kommende 5 år.
Professorplanen omfatter:

· 5 professorater i området Intern Medicin: Klinisk
onkologi (nyt), Molekylær onkologi, Vaskulær medi-
cin (nyt), Medicinsk endokrinologi samt Sygdoms-
forebyggelse og sundhedsfremme (nyt)
· 1 professorat i området Gynækologi, Obstetrik og
Pædiatri: Vækst og reproduktion
· 2 professorater i området Kliniske Neurofag og
psykiatri: Cerebrovaskulære sygdomme (nyt) og Kli-
nisk psykiatri
· 2 professorater i området Oto-Rhino-Laryngologi,
Opthalmologi og Dermato-venorologi: Klinisk Oto-
Rhino-Laryngologi og Audiologi

Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns
Universitet, Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S)
og Københavns Amts Sygehusvæsen (KAS).

Yderligere oplysninger: Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Forskning og Jura, att. Inge-
Lise Damsberg, tlf. (353) 27118, ida@adm.ku.dk
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Forskningsprogrammet lægger op til et bredt samar-
bejde mellem forskere inden for fødevarer, sundhed
og lægemidler, samfundsfag og humanistiske fag og
til samarbejde mellem forskningsinstitutioner og
erhvervslivet.

Forskningsprogrammet er en fælles indsats af
Fødevareministeriet, Videnskabsministeriet og Fa-
milie- og Forbrugerministeriet. Programmet havde
ved fristens udløb 1. juni modtaget 74 ansøgninger
til et samlet beløb på omkring 830 millioner kr.

Hovedparten af ansøgningerne falder inden for områ-
derne: fødevarekvalitet, human ernæring, fødevare-
relaterede sygdomme, mens en mindre del dækker
området livsstil og madvaner i befolkningen. Mange
ansøgninger er baseret på et bredt samarbejde mel-
lem flere institutioner og private virksomheder. Re-
sultatet af bedømmelserne vil foreligge i begyndel-
sen af december 2005.

Yderligere information: http://forsk.dk/portal/
page?_pageid=407,1042892&_dad=portal&_schema
=PORTAL  eller
Direktoratet for FødevareErhverv, att.
Specialkonsulent Bent Aagaard Petersen, tlf.: 33 95
88 33, bap@dffe.dk
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Konferencens sætter fokus på strategier og initiati-
ver, der kan styrke den offentlig-private forskning på
det biomedicinske område - blandt andet inden for
kræft og diabetes.

Konferencens deltagere kan møde medlemmer af
BioLogue-netværket, som tæller et stort antal for-
skere inden for det biomedicinske område i Dan-
mark, lytte til foredrag af fremtrædende danske for-
skere inden for netværkets fokusområder, deltage i
en række forskellige workshops og blive en del af
BioLogues interessegrupper.

sted i universitetets festsal på Frue Plads.
Det er gratis at deltage, men tilmelding senest 8.
september 2005 er nødvendig.

Yderligere information: www.biologue.dk.
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Arbejdet foregår i bygningerne 27, 29, 31 og 33.

Malerarbejdet vil i perioder kræve åbentstående vin-
duer ligesom solafskærmningen vil være de af funk-
tion under renoveringen. Entreprenørerne vil tage
størst muligt hensyn under arbejdet men gener i
større eller mindre grad kan desværre ikke undgås.

Arbejderne som omfatter opstilling af stilladser, de-
montering af solafskærmning samt malerbehandling
af vinduer og rensning af stålkassetter vil blive ud-
ført efter nedenstående terminer samt iht. vedlagte
tidsplan.
Tidsplan for renoveringen findes nederst på denne
side.

Yderligere information: Driftsafdelingen, att. Hen-
ning Overgaard, hov@adm.ku.dk
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Universitetets samlede prisopgaver for 2006 vil blive
offentliggjort i Universitetsavisen og på universite-
tets hjemmeside op til årsfesten i november 2005.

Yderligere information: Forskning og Jura, att.
Linette Kjær, tlf. (353) 27053, likj@adm.ku.dk eller
www.ku.dk/prisopgaver
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Arrangementet, der henvender sig til studeledere,
institutledere, internationale udvalg samt studerende
og undervisere med interesse for internatio-
nalisering, har fået titlen Goals for International-
isation og finder sted i Dam-auditoriet kl. 13-17.

13.00-13.10 Welcome v/Ralf Hemmingsen, Dean
13.10-14.00 Previous Experiences US-DK and

Recent Developments in Interna-
tional Medical Education - The
Example of Cornell University v/
Madelon Finkel, Director of the
Office of International Medical
Education, Cornell University

14.00-14.45 Present Initiatives at the Faculty
of Health Sciences, University of
Copenhagen and International
Trends v/Hans Karle, President for
the World Federation for Medical
Education (WFME)

14.45-15.30 Examples: A Danish Medical Stu
dent on Internationalisation v/
David Ørsted, A Foreign Student
on Internationalisation v/MIH-
student

Heldagskonferencen, der foregår på engelsk, vil finde

�������
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15.30-15.50 Coffee Break
15.50-16.10 The Future for Internationalisa-

tion v/Ib Bygbjerg, Chairman for
the International Committee at the
Faculty of Health Sciences

16.10-16.50 Round Table/Debate on
Internationalisation in Health
Sciences v/Leif Christensen, Senior
Advisor

16.50-17.00 Summing up v/Ralf Hemmingsen,
Dean

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, In-
ternational administration, att. Suzanne Andersen,
suan@adm.ku.dk
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Yderligere information: int-housing@adm.ku.dk
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Driftsafdelingen har i april foretaget en opmaling af
de gule og hvide striber i P-kælderen under Panum
bygningen, hvor opdelingen af P-pladser er helt sva-
rende til de gamle striber. Dette har givet anledning
til kritik fra brugere. Nogle ønsker større P-pladser,
andre ønsker, at fakultetet går hårdt efter synderne,
der parkerer hen over flere P-felter og ikke efterle-
ver stribernes opdeling, men ingen har ønsket færre
P-pladser.

P-kælderen og de udendørs P-pladser er styret af
byggetilladelsen, og antallet af P-pladser må derfor
ikke ændres. Vi har ikke areal til flere, og har ikke
planer om at bygge P-huse. Driftsafdelingen kan så-
ledes ikke ændre på striberne og gøre pladserne mere
rummelige for dem, der ønsker mere manøvreplads
eller kører i store biler. 3 mellemklassebiler kan
godt stå mellem 2 søjler, hvor striberne anviser denne
opdeling.

Derfor opfordres alle bilister til at efterleve opdelin-
gen, til at parkere med omhu og kun på de marke-
rede pladser. Belønningen er, at flere får plads, og vi
er gode kolleger. Sanktioner for parkering over stri-
ber vil vi helst undgå at indføre. Parkering på
tilkørsels- og flugtveje er selvfølgelig forbudt.
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på fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/ny-
hed.  PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i
hver måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår.
Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt
per e-mail til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.
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Forum: Studienævnet for medicin
Møde afholdt: 5. april kl. 15.00 2005
Sted: 9.1.68
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede: Pernille Due, Poul Jaszczak (til kl. 16.00),
Mogens Holst-Nissen, Martin Stampe Noer, Char-
lotte Paisley, Gitte Birkbøll, Tina Gottlieb (til kl.
16.00), Camilla Grønlund Hiul, Ulrik Bodholdt, Peter
Bonde, Kenneth Geving Andersen, Kirstine Fabritius,
Bjarke Hansen, Helene Hvidman.
Afbud: Birthe Glenthøj
Gæst: Rigmor Jensen til pkt. 3 b
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-03 (bilag)

3. Studie- og eksamensordningen
A: Godkendelse af plan for 11. semester inkl.
eksamen.
Inviteret: Gunhild Lange Skovgaard
B: Drøftelse af klinisk ophold i neurologi og/
eller neurokirurgi på 10. semester.
Inviteret: Rigmor Jensen

4. Fortsat drøftelse af klage over tentamen på
1. semester, herunder tilbagemelding fra
faget.

5. Personsager
6. Nedsættelse af professionaliseringsudvalg,

herunder godkendelse af kommissorium.
7. Indledende drøftelse af manglende frem

møde ved ikke obligatorisk undervisning.
8. Godkendelse af  7. semesterudvalg
9. Meddelelser

-orientering om undervisningsmiljø vurde-
ring (bilag)
-orientering om nedsættelse af validerings
udvalg

10. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 a (godkendelse af plan for 11. semester)
aflyses, da Gunhild Lange Skovgaard desværre ikke
kan deltage.
Punkt 4  (fortsat drøftelse af klagen over tentamen i
basal humanbiologi og med. kemi) rykkes til næste
møde, da vi afventer tilbagemelding fra censorre-
præsentant
Punkt 6 (nedsættelse af professionaliseringsudvalg)
rykkes til næste møde.

Til punkt 4 spurgte Helene Hvidman, hvordan de
studerende skal forholde sig indtil der foreligger en
afgørelse i sagen? Studievejlederne skriver et ind-
læg til MOK, der forklarer hvordan de studerende
skal forholde sig

Ad 2) Godkendelse af referat 05-03
Referatet blev godkendt.

Ad 3 b) Drøftelse af klinisk ophold i neurologi og /
eller neurokirurgi på 10. semester

Ifølge studieordningen skal de studerende have god-
kendt ophold på både en neurologisk og en neuroki-
rurgisk afdeling. Dette foregår ikke i praksis. De
studerende er på enten neurologiske eller
neurokirurgiske afdelinger. Studie-nævnet ønskede
at diskutere, om det er forsvarligt med et neurolo-
gisk ophold på en afdeling så specifik som en neuroki-
rurgisk afdeling.  Studienævnet havde derfor invite-
ret Rigmor Jensen (semesterudvalgsformand for 10.
sem.) for at klarlægge, om alle studerende ville kunne
komme på begge afdelinger, og om det vil være mu-
ligt at tilrettelægge undervisningen uden inddragelse
af de neu-rokirurgiske afdelinger.

Rigmor Jensen svarede, at med kun 6 neurologiske
afdelinger og ca. 220 stude-rende vil det ikke være
muligt. De  2 neurokirurgiske afdelinger skal bruges,
ellers bliver der for mange studerende på holdene.

Helene Hvidman spurgte, om det er fagligt dårligt at
være på en neurokirurgisk afdeling ?

Peter kunne fortælle, at de studerende der her i
foråret har været på neurokirur-giske afdelinger, har
haft nemmere adgang til at skrive journaler end de
stude-rende, der var på neurologiske afdelinger.

Rigmor Jensen slog fast, at der på de neurokirurgi-
ske afdelinger er mange neu-rologiske undersøgel-
ser. Og at man blander holdene i SAU undervisnin-
gen, så alle bliver undervist i begge dele. Rigmor
Jensen mener derfor ikke, at det fag-ligt er et pro-
blem udelukkende at være på en neurokirurgisk afd.

Poul Jaszczak kunne tilføje, at man længe har vidst,
at man ville få problemer med at finde undervisere
nok. Derfor vil det være fornuftigt at bruge den mo-
del, der bruges nu og ændre studieordningen til at
beskrive et krav om enten neurologi eller neuroki-
rurgi, så alle 8 afdelinger kan bruges. Endvidere
sagde Poul Jaszczak, at faget og semesterudvalget
har lavet et flot stykke arbejde med de muligheder
der er.

Rigmor Jensen bekræftede, at 8 afdelinger vil være
ok.

Det blev besluttet, at ændre studieordningen så den
obligatoriske undervisning på 10. semester i neuro-
logi tages på enten en neurologisk eller på en  neuroki-
rurgisk afdeling, og ikke som det er tilfældet nu,
hvor ophold på begge afde-linger skal godkendes.

Ad 5) Personsager
Referatet fra dispensationsudvalgets møde den 17.
marts blev godkendt.

En studerende havde søgt om tidsfristforlængelse til
beståelse af fase II, samt tilladelse til at gå til eks-
traordinær eksamen i mikrobiologi og farmakologi
(gl. ordning).
Studienævnet besluttede på grund af det samlede
studieforløb, ikke at imøde-komme ansøgningen. Den
studerende udskrives fra studiet.

En studerende havde søgt om tidsfristforlængelse til
beståelse af fase II, samt tilladelse til at gå til eks-
traordinær eksamen i mikrobiologi og farmakologi
(gl. ordning), samt eventuel overflytning til ny ord-
ning. Studienævnet besluttede på grund af det sam-
lede studieforløb, ikke at imødekomme ansøgningen.
Den studerende udskrives fra studiet.

To studerende havde søgt om tilladelse til at gen-
nemføre klinisk ophold i kirurgi på 7. semester på
Hillerød, hvor de har deres medicinske ophold. Stu-
die-nævnet besluttede undtagelsesvis at imødekomme
ansøgningerne, således at de studerende kan gen-
nemføre klinisk ophold i kirurgi på Hillerød sygehus.

En studerende havde søgt om tidsfristforlængelse til
beståelse af bachelorde-len.
Studienævnet fandt ikke, at der i ansøgningen er
beskrevet usædvanlige for-hold , der kan berettige
til yderligere tidsfristforlængelse, og ansøgningen
blev derfor ikke imødekommet. Den studerende ud-
skrives fra studiet.

En studerende havde søgt om tidsfristforlængelse til
beståelse af fase II.
Studienævnet imødekom ansøgningen således, at den
studerende har fortsatte studiemuligheder. I brev til
den studerende indskærpes betingelserne for det fort-
satte studie.

En studerende havde søgt om 5. gangs forsøg til
eksamen i basal humanbiologi og med. kemi, tidsfrist-
forlængelse for 2-års reglen samt for sen tilmelding
til eksamen.
Studienævnet imødekom ansøgningen således, at den
studerende har fortsatte studiemuligheder. I brev til
den studerende indskærpes betingelserne for det fort-
satte studie.

En studerende havde søgt om tidsfristforlængelse til
beståelse af bachelorde-len.
Studienævnet fandt ikke, at der i ansøgningen er
beskrevet nye usædvanlige forhold , der kan beret-
tige til yderligere tidsfristforlængelse, og ansøgnin-
gen blev derfor ikke imødekommet. Den studerende
udskrives fra studiet.

Ad 7) Indledende drøftelse af manglende fremmøde
ved ikke obligatorisk undervisning

To fag har rettet henvendelse til studieleder Per-
nille Due. De ønsker  at vide, hvordan de skal for-
holde sig, når de studerende ikke møder op til ikke
obliga-torisk undervisning ? Studienævnet bør for-
holde sig til problematikken, da 1) det koster resur-
ser, 2) underviserne arbejder forgæves og 3) fagene
forholder sig meget forskelligt til det, og der bør
være fælles retningslinier.

Skal fagene have lov til at nedlægge hold ? Skal
undervisningen gøres obliga-torisk ?

Det har været et stort problem for fx arbejdsmedi-
cin. Det skyldes nok til dels at de studerende har
undervisning på Panum om formiddagen, og to timer
i fx Hillerød om eftermiddagen.
Derfor foreslog Kenneth, at man undersøger nær-
mere om det er kvaliteten af undervisningen, der
holder de studerende væk, eller om det måske er
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planlægningen af undervisningen, som fx arbejdsme-
dicin, der afholder de studerende fra at komme.

Kirstine gjorde opmærksom på, at arbejdsmedicin
står upraktisk i SIS. De studerende ser det ikke.
Kirstine mente heller ikke, at det vil hjælpe på frem-
mødet, hvis de studerende skal tilmelde sig under-
visningen. Hvis undervisningen er dårlig, kommer de
studerende alligevel ikke.

Helene synes, det er utilfredsstillende for de stude-
rende, hvis for mange hold lægges sammen. Studiet
bør udbyde det antal hold,  de skal, og sikre at ram-
merne for undervisningen er opfyldt.

Dertil sagde Peter, at holdene kan skæres ned efter
individuelle skøn, men at der ikke må overbookes.

Studienævnet samler op på problemerne, og tager
punktet på et senere møde, da fagene har brug for en
brugbar tilbagemelding.

Bjarke bad studienævnet slå fast, at undervisning
ikke må aflyses, hvis der fx kun møder fire stude-
rende op. Undervisningen skal aflyses eller hold læg-
ges sammen på forhånd.

Ad 8) Godkendelse af  7. semesterudvalg

Det fremsendte forlag til 7. semester udvalg blev
godkendt.

Ad 9) Meddelelser

- Pernille Due orienterede om mødet med
patologerne. Der er blevet nedsat udvalg til arbej-
det med detaljerede målbeskrivelser. Vil komme på
studie-nævnsmødet i september.

- Studienævnet holder møde med farmakologerne d.
19. april

- Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende studie-
miljøet på Panum. Proble-mer med fx  lys og lokaler
kan sender dertil. Kenneth er medicinstudiets stu-
denterrepræsentant.

-   Valideringsudvalget vil kigge på normernes imple-
mentering og hvorvidt dette medfører problemer for
fagene.

- Rektors uddannelsesudvalg er ændret til en erfa
gruppe. Rektor finder ikke det er nødvendigt med et
udvalg længere.

Mogens Holst-Nissen kunne oplyse, at alle institut-
lederes ansættelser er blevet forlænget til 2007, pga.
overgangen til den nye universitetslov.

Helene fortalte, at man på sidste MSR møde, havde
talt om afdelingssammen-fald mellem det kliniske
ophold på henholdsvis 7. og 9. semester. Kan man
evt. på tilmeldingsblanketten til 9. semester skrive,
hvilken afdeling man var på på 7. semester ?
MSR har også udbedt sig referater fra møderne i
semesterudvalgene, for på denne måde at få overblik
over mødeaktiviteten. MSR finder det mere rele-
vant med deludvalg, og vil til næste studienævns-
møde komme med oplæg.

Peter gjorde opmærksom på, at de studerende var i
tvivl om reglerne for refun-dering af transportudgif-
ter i forbindelse med klinikophold, når man kører i
egen bil. Studienævnet vil sende et forklarende op-
slag til MOK.

Martin Stampe Noer orienterede om karakter-
bekendtgørelse

Pernille Due orienterede om tilbagemeldingen ved-
rørende adgangsbekendtgørelsen.
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Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, Prof. Mogens
Spang Thomsen, Overlæge John Vissing, overlæge
Helle Aggernæs, overlæge Ole Weis Bjerrum, over-
læge Henrik Arendrup, stud. med. Katrine Bjerggaard
Fisker (13.sem.), stud. med. Niels Fuglede (12. sem.),

stud. med. Mette Lenstrup (11. sem.), stud. med.
Thea Møller (9. sem.), stud. med Hellen Edwards (8.
sem.), stud. med. Maria Svane (7. sem), stud. med.
Barbara Rubek Nielsen (6.sem.), sekretær Rita Dal-
hammer & studentersekretær Maja Saabye.

Fraværende: Overlæge Jesper Eldrup, Overlæge
Michael Petersen, Overlæge Kjeld Kjeldsen, stud.
med. Lisbeth Ellegaard (10. sem.), sekretær Lili
Hansen

DAGSORDEN:
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Godkendt
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Godkendt

3. Evalueringer – primært for 7. og 9. seme
ster v. chefkonsulent Jørgen Hedemark,
PUCS

Jørgen Hedemark orienterede om resultater fra de
foreliggende evalueringer på 7. sem., 9. sem. og 10.
sem.  Evalueringen for 10. sem. viste, at tema og
klinikophold ikke hænger sammen, da temakurserne
afholdes i en fast rækkefølge, mens de kliniske op-
hold er variable.
Da der var flere repræsentanter til stede med til-
knytning til 10. sem., blev evalueringen genstand for
en intensiv drøftelse.  Der var enighed om, at
forelæsningsrækken ikke kunne ændres pga økono-
mien heri, men SAU kunne godt tilpasses, således de
følger det kliniske ophold. Vi tilskriver semester-
udvalgsformanden herom.

4. Meddelelser fra formanden
Klinikudvalgsmødet d. 16. juni flyttes til d. 23. juni.
Kapaciteten på 7. og 9. semester er blevet udvidet
ved, at studieledelsen har vurderet størrelsen af de
enkelte afdelinger, og på den baggrund sendt en an-
modning til de relevante afdelinger om en forøgelse
af antal medicinstuderende på afdelingen. Henrik
Arendrup finder det beklageligt, at fx Thorax Kirur-
gisk afdeling på RH skal gå fra at have 4 studenter til
8 studenter, da de vil have svært ved at tage sig af så
mange studenter. Det er desuden beklageligt, at det
kun er klinikchefen på afdelingerne, der har modta-
get dette brev fra studieledelsen uden også at infor-
mere afdelingens tutor.
Torben fortæller, om den økonomiske aftale, der er
indgået mellem hospitalerne og fakultetet, hvor af
det fremgår, at refusionsmidlerne øges i takt med
antal af studenter der er i afdelingen. Refusionen for
klinisk ophold er beregnet til 3,75 timer pr. stude-
rende pr. uge, hvortil skal lægges 5 timer pr. uge pr.
hold (4-6 studenter) til timer ved de udpegede tuto-
rer, svarende til 0,83 time pr. student pr. uge. Det
vil for en afdeling der øger studenterantallet fra 4 til
8 medføre en forsøgelse af refusionsmidlerne på 80-
90.000 kr på et år, hvis studenterne har 13 ugers
klinisk ophold per semester. Der er på RH den aftale,
at kun hvis en ændring i undervisningsbyrden har en
værdi af 50.000 kr eller mere, vil
undervisningsbugettet ændres. Denne betingelse er
således opfyldt i eksemplet ovenfor. Vedtægterne
sendes ud til alle tutorer og specialkonsulent Malene
Mols, økonomi og planlægningsafdelingen kontaktes,
vedrørende hvordan dette håndteres i praksis.
Nogle studenter har fået af vide ude på afdelingerne,
at de godt må rektal eksplorere patienterne mens de
er bedøvede. Studienævnet gør klart, at de etiske
regler vedrørende patienter også gælder studenter-
undervisningen. Patienterne skal give samtykke for-
inden, såfremt rektal eksplorationen kun udføres fordi
studenten skal have øvelse.

5. Meddelelser fra Studienævnet
Intet

6. Meddelelser fra sekretariatet
Til og med efteråret 2006 vil fordelingen af hospita-
ler til henholdsvis 7.semester og 9.semester se ud
som for efteråret. Sekretariatet understreger, at
holdsætningen sker efter lodtrækning.
Angående 11. semester på ny studieordning vides det
endnu ikke, om undervisningen skal afholdes i alle 3
klinikudvalg, og hvilke hold man skal gøre brug af.
Sekretariatet håber meget på, at få planlægningen
af semesteret på plads, så det ligger klar i SIS når
dette åbnes i slutningen af juni.

10. semester er planlagt. Der bliver oprettet 10 hold
i hvert klinikudvalg med 6 studerende på hvert hold.
Der er ikke noget kapacitetsproblem på dette seme-
ster.
Studenterne rydder desværre ikke op efter sig selv i
de nye læserum. Dette resulterer i, at der står brugt
service på bordene, og at der ligger gammelt skrald
rundt omkring. Alle opfordres til at rydde op efter
sig selv! Mor er her ikke til at rydde op.

7. Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Det fungerer ikke med hensyn til beskeder
om erstatningstimer, da det ikke er alle studenter,
der modtager disse mails. Klinikudvalget står ufor-
stående overfor dette, da de sender mails til alle,
der har opgivet deres KU-email adresse, hvilket en
del fortsat ikke har.
7. sem.: Intet
8. sem.: Da der har været meget store problemer
med aflysninger af timer og utilfredshed med store
dele af undervisningen har Hellen lavet et evaluerings-
skema vedrørende de fag, der indtil videre har været
afholdt. Resultaterne blev fremlagt på mødet, hvor
man vedtog, at tage det op som et punkt på næste
møde, så alle havde mulighed for at læse besvarel-
serne igennem.  Patologerne har taget den kritik til
sig der løbende har været, og er ved at ændre på
opbygningen af patologidelen. Generelt har der væ-
ret tilfredshed med kurset i onkologi, hæmatologi og
plastikkirurgi.
Der bliver spurgt hvordan studenterrepræsentanten
skal forholde sig, hvis hun ikke holdsættes i KRH på
9.semester. Klinikudvalget fandt det mest hensigts-
mæssigt, at studenterrepræsentanten er holdsat i
KRH og at der i så fald findes en anden repræsentant.
9. sem.: Det går godt på RASK. De studerende er dog
meget kede af, at der ligger en stor eksamen kort tid
efter afslutningen af det kliniske ophold, da dette
går udover tilstedeværelsen på afdelingerne. De un-
drer sig over, at de skal eksamineres i noget de
allerede har været eksamineret i på henholdsvis 6.
og 8. semester. Torben pointerer, at eksamen på
9.semester er meget klinisk orienteret og at den på
den måde adskiller sig fra de tidligere eksamener.
10. sem.: Intet
11. sem.: Intet
12. sem.: Intet
13. sem.: Der er meget få studenter, der møder op til
case undervisningen. Eksamensklinikkerne i gyn/obs
og pædiatri er gode.

8. Evt.:
KAGE: Katrine Bjerggaard Fisker tager kage med
til mødet d. 23. juni 2005.

Referent: Studentersekretær Maja Saabye
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Tilstede: Formand, afdelingslæge, dr. med., Lars
Laursen (LL), overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe
(NEBB), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), over-
læge Sven Adamsen (SA), overlæge Niels Bækgaard
(NB), stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med.
Mikel Alberdi Platz, sekretariatsleder Anna-Lise
Lindahl (AL), sekretær Alice Rasmussen (AR), sekre-
tær Lone Grøn Laursen (LGL).

Ikke tilstede: Overlæge dr.med. Carsten Lenstrup,
professor dr.med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr.med
Steen Larsen, overlæge Thomas Lind, overlæge
dr.med Per Jess, overlæge P.E. Helkjær, overlæge
dr. med .Anders Bødker, overlæge dr.med. Ebbe
Eldrup, stud.med. Simon Serbien, stud.med.Malene
Ingemann Petersen, stud.med.Anders Skjolding,
stud.med. Karen Lind, stud.med.Daniel Faurholt,
stud.med.Louise Balling, stud.med.Mikel Plats

Afbud fra: Stud. med. Agnieszka Machnio (AM),
studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH).
Overlæge Anne Haaber, overlæge dr.med. Rigmor
Jensen, Cand. med. Mette Marklund.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 04/2005: Godkendt.
3.Meddelelser fra formanden: a) Der bliver lavet
om på formen af eksamen i akut patient, således at
eksaminator udarbejder 3 cases i stedet for som tid-
ligere kun 1. Forslaget er, at de studerende der skal
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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 eksa-
men. Endelig plan under udarbejdelse.
b) Hepatitis vaccine til studerende på 6. semester er
på plads, men der mangler stadig afklaring af beta-
ling for mandetimer i forbindelse med afviklingen af
vaccinen. Jørgen Rask-Madsen har forespurgt pr. brev
d. 10.03.05 og Anna-Lise har rykket for svar pr. brev
til Svend Hartling d. 31.03.05, men der er endnu ikke
modtaget svar.
c) Studienævnet har besluttet fordelingen af  7. og 9.
semester studerendes klinikker på hospitalerne.
Studienævnet sender en skrivelse med begrundelse
for beslutningen. 7. semester kommer på Glostrup,
Herlev og Næstved Sygehuse. 9. semester kommer
på Gentofte, Hillerød, Holbæk, Helsingør og Nykø-
bing Falster Sygehuse. Derudover kan de studerende
vælge sygehuse fra de andre klinikudvalg ligesom vi
også får studerende herfra. Begrundelsen herfor (fra
Studienævnet) er at de studerende skal kunne vælge
universitære pladser.
d) På baggrund af selvangivelserne beslutter Studie-
nævnet hvilke lektorater som skal opslås d. 02.06.05.
e) LL informerede om workshoppen d. 27.04.05. Frem-
mødet var desværre ikke overvældende, men der
kom alligevel mange gode og konstruktive forslag
frem.
4. Meddelelser fra studenterne: 9. semester hold
KKA5  (Holbæk holdet) beklager sig over aflysning af
en del af klinikkerne på Herlev. Al.: der har været en
del forvirring omkring disse klinikker pga. det blev
udmeldt efter semester start, at Holbæk ikke selv
kunne afholde klinikker.
5. Universitetssekretariatet:
a) Semestertilmeldingsblanketterne er lagt på net-
tet og der er sendt mail til de studerende med et
link.
b) Da hospitalsfordelingen på 7. og 9. semester først
blev afklaret i fredag d. 29.04.05 i Studienævnet,
skal klinikudvalget først nu i gang med at planlægge
disse semestre. Høringsmateriale udsendes i uge 19.
c) Studienævnet vil udarbejde en skrivelse til tutor,
hvor det bl.a. vil fremgå hvor vigtigt det er for de
studerende, at ALLE på afdelingerne er informeret

om at de kommer og hvad der kan forventes af de
studerende på henholdsvis 7. og 9. sem.
d) Kontonr. er endelig kommet, så nu er løn-
udbetalingerne for indeværende år i gang.
e) Der skal evt. oprettes en ny stilling som sekretær
for semesterudvalgsformændene. Det drøftes mel-
lem de tre klinikudvalg, hvor den kan placeres mest
hensigtsmæssigt.
6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på
www.sund.ku.dk
7. Eventuelt: LW sørger for bøgerne på Glostrup
distribueres til afdelingerne. SA redegjorde for for-
skellen på 9.sem.eksamen, da der var rejst tvivl om
pensumet var en gentagelse af det de studerende var
oppe i på 6. - 8. sem.
Næste møde mandag den 6. juni kl. 15.15

Referent:
sekretær Lone Grøn Laursen
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Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk i perioden 15. august – torsdag den 15. september.

Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver lettere at
huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen (telefon 35 32 70 84/
35 32 71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du få en ny
udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som over 99% af alle studerende gjorde i februar 2005) af denne tilmeldings-
mulighed, der dels er til fordel for dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde, tid, som kan bruges bedre til din
fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i
bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den 12. septem-
ber).
Eftertilmeldinger modtages ikke!

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. torsdag den 15. septemberf) skal du gå ind på punkt.ku.dk  og klikke

på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du har tilmeldt dig, er
din tilmelding accepteret.

2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER torsdag den 15. september kan du KUN se dine tilmeldinger ved at
klikke på ”Vis tilmelding”

København, den 29. august 2005
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Tilstede: Kenneth Andersen (MSR), Tore Lefolii (OF),
Maja Hørsving (FSV forum), Helene Hvidman (MSR),
Morten Andersen (FADL), Bjarne Worm (FADL),
Morten Lind (SATS), Anders Skjolding (SATS).
Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Fakultetsrådet
4. Arealsituationen
a. Nedskæringer
b. FADLs situation
5. Studenterhus i Nørre Alle 6 (den gamle

sygeplejebygning)
6. Fakultetsdag/Faglig dag
7. Valg af repræsentanter til FUSU
8. Vedtægtsændringer
9. evt.
Ad 1.

Mødet sat kl.13.10.
Kenneth valgt til dirigent, Helene til referent
Dagsordenen blev vedtaget med tilføjelse af et nyt
punkt 7: Valg af repræsentanter til FUSU
Ad 2.
Ny institutstruktur.
Dekanatet arbejder på at indføre en ny institut-
struktur med færre institutter, hvis arbejdsområde
og titel afspejler vigtige forskningsområder. Der er
udtrykt bekymring for, hvorledes uddannelserne sik-
res i en sådan struktur. Bekymringen går dels på,
hvem der har ansvaret for at sikre at de forskellige
fagelementer udbydes samt hvorledes undervisnings-
belastningen fordeler sig på de nye institutter, idet
institutternes undervisningsbyrde vil være meget
varierende. En måde at sikre uddannelserne på, kunne
være at give Studienævnene beføjelser til at rekvi-
rere den nødvendige undervisning, og institutterne
forpligtigelse til at udbyde denne.
Ad 3. Behandles under pkt. 4.
Ad 4.
a. Der skal fortsat spares kvadratmeter på
Panum. Dekanatet arbejder på at få kortlagt bygnin-
gen. Der har været rejst som mulighed, at studenter-
organisationerne, specielt FADL, for fremtiden skal
betale leje for lokalerne. Denne vil formentligt be-
løbe sig på omkring en halv million årligt. Det har
endvidere været diskuteret, at fratage diverse
studenterorganisationer deres lokaler. Det forven-
tes, at der er klarhed over huslejesituationen i august
i år.
b. FADL har indtil videre forholdt sig afven-
tende. Situationen, herunder evt. køb af bygningen
på Nørre Alle 6, blev diskuteret på møde i Hoved-
foreningen den 27/6-05. FADL er umiddelbart posi-
tivt overfor køb af bygningen, men foreningen er
forbeholdende indtil, der hersker større klarhed over
om forlag, vagtbureau og boglade er interesseret, og
hvor meget de kan bidrage med. Desuden er FADL
interesseret i at få afklaret, hvorledes et evt. ejer-
skab administreres. Bjarne har undersøgt mulighed
for leje af lokaler i området nær Panum. Der findes
ikke lokaler store nok til at huse samtlige studenter-
organisationer.
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a. Bygningen Nørre Alle 6 er ligger aktuelt i
Byggeteknisk administration. Den forventes ikke at
blive udbudt før september i år. Juridisk forening er
fortsat interesseret i bygningen på Nørre Allé 6, men
mangler endnu tilstrækkelig kapital til at købe byg-
ningen. Sundrådet har på vegne af studenter-
organisationerne ved fakultetet ytret interesse for
bygningen overfor dekanatet, som er positivt indstil-
let overfor etableringen af et studenterhus for
fakultetets studerende i bygningen, idet dette vil
være forbundet med en kvadratmeterbesparelse på
Panum. Dekanatet er indstillet på at betale for drift
af bygningen undtagen rengøring. FADL (kreds- og
hovedforening), boglade og vagtbureau har ytret in-
teresse for at flytte til bygningen. IMCC har ligele-
des ytret interesse.
b. Det skal udarbejdes ansøgninger mhp.
fundraising. Der skal udarbejdes et overslag over
omkostningerne ved hhv. køb og renovering af byg-
ningen. Den gamle plan over bygningen kan forment-
ligt bruges som udgangspunkt for ansøgningerne. Det
skal klarlægges, hvor meget hhv. KKR, HF, forlag,
vagtbureau, boglade, IMCC er i stand til/interesse-
ret i at investere i bygningen. Desuden skal udarbej-
des en liste over de studenterorganisationer, der
interesseret i at flytte over i bygningen. Det blev
besluttet at rette henvendelse til pressen, i første
omgang Ugeskrift for Læger for at så dem til at
skrive om arealproblematikken.
c. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal
forestå dette arbejde bestående af: Kenneth Ander-
sen, Morten Lind, Bjarne Worm, Morten Andresen
og Simon Serbian.
Ad 6.
Emnet for fakultets/fagligdag bliver Børnesundhed.
Arbejdsgruppen arbejder videre. Der bliver sendt en
mail ud til basisgrupperne mhp. at finde dem, der er
interesseret i at deltage på dagen.
Ad 7.
Følgende repræsentanter blev valgt til FUSU:
Stud.med Kenneth Geving Andersen,
stud.scient.san.publ Katja Lundberg Maric,
stud.scient (molekylær biomedicin), stud.med Helene
Westring Hvidman. Det skal tages sigte på at få en
tandlægestuderende ind som fast repræsentant.
Suppleanter:
Stud.scient.san.publ Jutta Skau, stud.odont Tore
Lefolii
Ad 8.
Udskudt til næste møde
Ad 9.
Intet under evt.
-mødet hævet kl. 14.00-
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Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Eks-
peditionen besked, da vi dagligt får opdateret samt-
lige studerendes (med danske CPR-nr.) navne og adres-
ser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamens-
breve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked samt evt. det klinikudvalg du er tilknyttet.

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

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

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

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

Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspedi-
tionen besked om den danske adresse, hvortil du øn-
sker din post sendt.

:
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Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man hen-
vende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-num-
ret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinik-
udvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.
OBS! Det er altid en god ide, at kontrollere på
punkt.ku.dk, når terminen er overstået, at alle dine
kurser og eksamensresultater er registreret korrekt.
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På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksa-
mens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

Email på www.punkt.ku.dk
Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kon-
trollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.
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Personlig samtale kan bestilles 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.

De fleste regler står i studiehåndbogen. Hvis du har
mistet den du fik da du begyndte på studiet, kan den
nyeste gældende udgave downloades fra fakultetets
hjemmeside. Bemærk at der nu er tre gældende
studioeordninger - 1986, 2000 og 2005.

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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Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være frem-
lagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamens-
tilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamens-
kontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universite-
tets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK, i lektionskataloget
på www.SIS.ku.dk. Eksamenstilmeldingen dette se-
mester sker i uge 37, mandag d. 12. september 2005
(kun denne ene dag!).

Bemærk der kun er 1 dag til rådighed for tilmelding
til eksamen på Panum og at tilmeldinger efter tids-
fristen ikke modtages! Det er dog muligt at tilmelde
sig eksamen via www.punkt.ku.dk  frem til den 15.
september.

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.
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Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på
at man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !
Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Hu-
man biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelse-
skursus i Kemi

Der er syge/reeksamen i Basal Humanbiologi i august
måned for både sommer- og vinterstartere.
&%
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På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi
er godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.
Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.
For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !
&%
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På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i me-
todelære.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Inte-
greret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.
+%
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På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus II-III.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Inte-
greret Organkursus II-III er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.
(%
 �������
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus IV-VI.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Inte-
greret Organkursus IV-VI er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.
*%
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På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afslut-
tende Integreret Eksamen efter 6. semester (bache-
lor).
Indtegningsbetingelserne til eksamen er god-
kendte laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi,
samt bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 4.
semester inkl. OSVAL I.
Bemærk! :  Er du ikke bestået 5. semester integre-
ret eksamen og er fortsat på 6. semester anbefaler vi
at du kommer forbi og får en snak med en studievej-
leder.
@%
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På 7. semester skal du tilmelde dig tentamen i Kli-
nisk introduktion, intern medicin, kirurgi og anæste-
siologi: 30 minutters mundtlig prøve med udgangs-
punkt i optaget journal.
Indtegningsbetingelsen er gennemført klinisk in-
troduktionskursus samt godkendelse af henholdsvis
klinisk kursus i intern medicin og i kirurgi (udfyldt
logbog).
8%
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Integreret, samlet prøve i fagene i 7. og 8. semester
(Intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, parakliniske
fag, adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt
videnskabsteori.).
Indtegningsbetingelserne er godkendelse af obli-
gatoriske studieelementer i forbindelse med den
givne undervisning, herunder deltagelse i standpunkts-
prøver.
4%
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3 timers skriflig eksamen i sociologi. Der tilbydes
ikke syge-reeksamen
6 timers skriftlig, integreret prøve i intern medicin,
kirurgi, patologisk anatomi og klin. farmakologi. Be-
mærk at der ikke tilbydes syge-reeksamen.
Derudover også Objektiv struktureret klinisk eksa-
mination (OSKE) inkl. forordningslære som er en 2
timers mundtlig/skriftlig, praktisk prøve omfattende
intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordnings-
lære og diagnostiske specialer. Her tilbydes heller
ikke syge-reeksamen.
Indtegningsbetingelserne til den skriftlige klini-
ske prøve er klinisk kursus i medicin, klinisk kursus i
kirurgi og klinisk kursus i anæstesiologi.

Indtegningsbetingelserne til OSKE-eksamen er
klinisk kursus i medicin, klinisk kursus i kirurgi og
klinisk kursus i anæstesiologi.
$'%
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På 10. semester kan man tilmelde sig en 45 minut-
ters mundlig intergreret klinisk eksamen i psykiatri,
neurologi og neurokirurgi; en 45 minutters mundlig
eksamen i socialmedicin og en 3 timers skriftlig ek-
samen i retsmedicin.
Indtegningsbetingelserne for den mundlige klini-
ske intergrerede eksamen i psykiatri, neurologi og
neurokirurgi er godkendt kursus i neurologi eller
neurokirurgi, godkendt kursus i psykiatri, herunder
børnepsykiatri.
Indtegningsbetingelserne til socialmedicin er god-
kendt kursus i socialmedicin og geriatri.
Indtegningsbetingelserne i retsmedicin er beståede
eksaminer på 9. semester.
$$%
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På 11. semester kan man tilmelde sig mundtlig eksa-
men i henholdsvis oftalmologi, oto-rhino-laryngologi
og dermato-venerologi. Indtegningsbetingelserne er
godkendt kursus for de respektive fag (dvs holdsætning
uden ikke mødepligt).
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På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-la-
ryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.
$$%
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På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patolo-
gisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i
videnskabsteori II og farmakologi.
$&%
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På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi samt bestået eksamen
i psykiatri.
$*%
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På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godken-
delse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt bestå-
else af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medi-
cin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt kli-
nisk kursus i almen medicin.
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- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kur-
sus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk
kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus
i akut patient.
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For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er op-
fyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obli-
gatoriske studieelementer sker via EDB og går di-
rekte til eksamenskontoret.
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Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
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Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksa-
men for at være sikker på at få tilsendt dit eksamens-
brev.
*(�����'+(���������)
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
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Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2006 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation.

Bemærk at man ikke kan søge merit for fag man har
på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøg-
ningsfristen er 1. oktober 2005 i efterårssemesteret.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger
kræver en samtale med en studievejleder inden
ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger
om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og en-
kelte andre.
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På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden - respekter venligst
disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33a (på eksamensgangen)

Du kan bestille tid til samtale på vores hjemmeside:
DDD%����%��%��E������	�.���������
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- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.
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Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med. Alternativt kan
du også bruge www.studmed.dk som har et læse-
makkermarked.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.

Det er vigtig at du komme ned til os inden det går galt,
derved er det nemmere for os at hjælpe.
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Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i
hvert semester.

Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en er-
klæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.
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Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid  - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under  6 mdr. gammelt.

Under alle omstændigheder skal man henvende
sig til Studievejledningen for Medicin med hen-
blik på at udfylde en korrekt ansøgning om dis-
pensation.
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Til dette skal der udfyldes et særligt ansøgnings-
skema som kan hentes på reolen foran studie-
vejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensum-
beskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan samt
attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterføl-
gende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2006!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).
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Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2006 1. marts 2006.
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For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.
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Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obliga-
torisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.
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Gammel studieordning:
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra man afslutter 8.
semester inden indtegning til eksaminer på 13. se-
mester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

Ny studieordning:
VKO er skemalagt med 4 uger på 11. semester, men
kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt,
inklusiv i ferieperioder, fra man er optaget på
kandidatdelen (7. semester). Det er en forudsætning
for at blive kandidat at kursus i VKO er godkendt.

���

Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i ind-
land og udland (f.eks. IMCC og lignende)

Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke
er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatori-
ske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
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ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.
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Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i studieekspeditionen.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på op-
slagstavlen ved studieekspeditionen.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i studieekspeditionen).

����������
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-

formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i reolen udenfor studie-
ekspeditionen (lokale 9.1.33b) - tag en stak så du
altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres
-brug de dertil fremstillede attestationsblanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
studieekspeditionen til registrering.
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Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som "ugens tilbud" - opnå godken-

delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i studie-
ekspeditionen.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.
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Da eksamen i Medicinsk Sociologi allerede afholdes
d. 16.september er deadline for tilmelding til eksa-
men allerede den 5. september. For alle andre eksa-
miner inkl. den skriftlige eksamen i Intern medicin
og kirurgi og OSCE på 9. sem. er deadline stadig d.
15. september.

Vh Studievejledningen
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Oftalmologi er et fag med mange kringlede latinske
betegnelser. Det kan være svært at finde oversæt-
telsen af danske fagudtryk til engelsk og latin, hvil-
ket
er et problem ved søgning af information på Nettet.

På www.oculus.suite.dk findes en oftalmologi-ord-
bog, hvor man fx kan se at lysglimt hedder "photopsia"
og at epiretinal fibrose hedder "macular pucker".
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HUSK at dette er sidste semester det er muligt at
gå til eksamen i sansefagene (oftalmologi, oto-rhino-
laryngologi og dermato-venerologi) i henhold til over-
gangsordningen.

VH
Studievejledningen
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For at få udbetalt transportgodtgørelse skal formu-
laren for tjenesterejser udfyldes med alle relevante
oplysninger. Det vil sige navn, adresse, CPR og bank-
oplysninger. I rubrikken Rejsemål anføres hvilket
hospital, der er tale om. Endvidere skal der i ru-
brikken Formål stå klinisk ophold samt oplyses se-
mester og fag (medicin/kirurgi, psykiatri, klinisk so-
cialmedicin, pædiatri eller gyn/obs). I rubrikkerne
Udrej-se/Hjemrejse angives perioden for det kliniske
ophold.

Der gøres opmærksom på, at Studienævnet kun re-
funderer merudgifter svarende til billigste offentlige
transportmiddel – som hovedregel månedskort/
periodekort. Hvis du modtager SU skal du medbringe
dokumentation herfor, når du køber kortet, idet HT/
DSB i så fald yder rabat.

Bruger du egen bil eller motorcykel vil refusionen
svare til prisen for periode-kort/månedskort med SU-
rabat. Der ydes ikke kilometerpenge.
(dette gælder også for studerende, som ikke er be-
rettiget til SU)

Den udfyldte formular sendes/afleveres til Studie-
nævn for Medicin, Panum Instituttet, der sørger for
anvisning. Sammen med formularen afleveres en kopi

af stamkortet (kortdelen med billede, navn og adresse)
samt det originale indstik (den del af kortet der
angiver gyldighedsperiode) og/eller evt. brugte klip-
pekort. – Det er også muligt at få refusionen anvist
inden kortet er udløbet, man skal så blot aflevere en
kopi af hele kortet sammen med den udfyldte formu-
lar. Det originale indstik skal afleveres, når kortets
gyldighedsperiode er udløbet.

Vær opmærksom på, at periodekort udstedes for
minimum 30 dage og at det er muligt at få udstedt
kort med længere gyldighed. Er et klinisk ophold af
f.eks. 10 ugers va-righed er det således muligt at få
udstedt et kort, der gælder for hele perioden eller
evt. 2 gange 5 uger.

Med venlig hilsen
Mette K. Kristensen
Studienævnssekretær
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Formål: at give et indblik i den brede vifte af
problemstillinger den praktiserende psykiater mø-
der, og samtidig give indsigt i de mange succes-
historier, der findes inden for den ambulante, ikke-
hospitals baserede psykiatri og
at vise psykiatrien fra en anden vinkel end den,
der ses på psykiatriske afdelinger, og dermed
ændre synet på psykiatrien.
Indhold: Deltagelse i det daglige arbejde i en privat
psykiatripraksis, hvor
patientgruppen består hovedsagligt af patienter
med depression og angst, men spektret går fra
parterapi for ægteskabelige problemer til (enkelte)
paranoide psykotiske patienter.
Du vil overvære konsultationen mellem psykiate-
ren og patienten, og få
indføring i:
· Samtaleteknik
· Diagnosticering af diverse psykiatriske
sygdomme
· Behandling, både psykofarmakologisk og
psykoterapeutisk
· Transkulturelle aspekter
Varighed: 1-2 uger.
Sted: Psykiatrisk klinik, Bernstorffsvej 20 (Skt
Lukas Stiftelsen), 2900 Hellerup
Underviser: speciallæge, Shashi Kant Jha
Lærebøger: relevant litteratur kan lånes/udleve-
res.
Tilmelding: sker løbende til speciallæge Shashi Kant
Jha, e-mail: skjha@dadlnet.dk. Der vil være plads
til 1-2 studerende ad gangen.
Undervisningssprog: dansk (og engelsk).
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It is my pleasure to invite graduate students
from your university to the University of
Washington’s second Global Social
Entrepreneurship Business Plan Competition
(GSEC), to be held February 27 – March 3, 2006.
GSEC is a business plan competition whose aim
is to address the problems of poverty in the
developing world with creative, commercially
sustainable business solutions.

The event is organized by the University of
Washington Business School, in association with
the Initiative for Global Development and the
Daniel J. Evans School of Public Affairs.

Student teams may apply to the competition by
submitting a business plan no later than Novem-
ber 29, 2005.  A panel of judges will evaluate
each plan and select which teams will be invited
to attend the competition week in Seattle
February 27 - March 3, 2006.

Teams from developing countries may apply for
scholarships covering travel to Seattle.  The
winning business plans in the Seattle competition
will be awarded monetary prizes.  A total of
approximately $40,000 in prizes and travel sup-
port will be available.

For the 2006 competition, we invite business
plans that address any of a broad range of subjects.
This list includes, but is not limited to:  health
care, education, the environment, energy, infor-
mation and communication technology, social
services, agriculture, and manufacturing.

If you think that a student team at your university
is interested in GSEC, please encourage the
students to complete the online “Intent to Submit”
form found on our website at http://
bschool.washington.edu/gsec.  Once we receive
this reply, we will distribute further details about
the competition.

I hope that you share our enthusiasm about this
very exciting event and that you will distribute
this invitation to colleagues and students at your
university.  We look forward to hearing from
you.

James Jiambalvo
Dean
Kirby L. Cramer Chair in Business Administra-
tion
University of Washington Business School
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Neurobiologisk forskningsafdeling som er en del
af Neurologisk afdeling på Rigshospitalet har brug
for en kvik medicinstuderende med mod og lyst
på at bruge et år med forskning indenfor
neurodegenerative hjerne lidelser og SPECT
scanninger. Afdelingen har eksisteret i flere år
og har stolte traditioner indenfor hjerneforskning.
I dag består centeret af mere end 24 ansatte fra
studerende indenfor natur og sundheds-
videnskabelige fakulteter til seniorforskere in-
denfor mange forskellige specialer inkl. cand.
med., alt sammen grobund for et godt socialt,
spændende og højt internationalt fagligt miljø.

Dit arbejde vil inkludere at bistå til skannin-
gerne, rekruttere nye forsøgspersoner fra data-
baser, samt at indsamle data og analysere, med
andre ord optræning i alle stadier i grundforsk-
ning. Kendskab til Excel er derfor en fordel men
ingen forudsætning. Da forsøgene består i om-
gang med henviste patienter forudsætter det, at
du har en god menneskelig kontakt og en smugle
klinisk erfaring (oplæring i neurologisk undersø-
gelse kan finde sted). SPECT laboratoriet er pla-
ceret på neurologisk afdeling men ellers foregår
den daglige gang i bygning 9201.
Stillingen er tænkt som en prægraduat forsknings-
uddannelse (www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_Uddannelser.htm) med mulighed for at afkorte
evt. Senere Ph.d. stipendium. Da ansøgningsfri-
sten for prægraduat forskningsuddannelse er 1.
September skal du være hurtig på aftrækkeren.
Mvh. Professoren ved Neurobiologisk forskning-
senhed Rigshospitalet (NRU).
www.nru.dk
 Kontaktperson 13. Semester stud. med Morten
Ziebell 35 45 67 42
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En stilling som klinisk assistent med henblik på
Ph.D.studium er ledig snarest eller efter aftale.
Forskningsområdet drejer sig om genetiske un-
dersøgelser af migræne uden aura. Der forelig-
ger udkast til Ph.D. projekt og finansiering er
sikret.
Du kommer til at arbejde i en stor gruppe, som
på nuværende tidspunkt har 30 forsvarede af-
handlinger bag sig. Der er overordentligt gode
muligheder for international frontlinjeforskning,
og der er stor chance for succes, hvis du selv
arbejder godt med.
Stillingen har relevans uanset valg af speciale,
idet de generelle principper for denne type forsk-
ning er de samme i alle specialer.

Aflønning: Som klinisk assistent

Ansøgningen stiles til: Jes Olesen
Professor, overlæge, dr. med.
Neurologisk afd. N
Københavns Amts Sygehus i Glostrup
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup

Ansøgninger vil blive behandlet løbende dog se-
nest 30.09.05
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Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab
- PUCS -  tilbyder igen et kursus i studieteknik,
som afvikles på Panum Instituttet over 3 man-
dage i oktober måned 2005.

Du vil her få mulighed for opøve dine evner i
· Læsestrategi: Hvordan bliver man en
bedre læser og får nemmere ved at følge med?
· Notatteknik/repetition: Hvordan bliver
man bedre til at tage notater og huske det, man
har læst?
· Studiemotivation: Hvordan undgår man
den kronisk dårlige samvittighed, får mere over-
blik og bedre arbejdsrytme?
Læs mere om kurset på www.pucs.ku.dk

Underviser: Mag. art. Trine Juul.

Tilmelding senest d. 19. september til Annelise
Wildenradt, tlf. 3545 4472, e-mail
a.wildenradt@pucs.ku.dk

Pladserne -  hvoraf der er 100 - fordeles efter
først-til-mølle princippet.  Efterfølgende tilmel-
dinger forsøger vi at lave et nyt tilbud til.
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Du vil her få mulighed for opøve dine evner i
• Læsestrategi: Hvordan bliver man en bedre
læser og får nemmere ved at følge med?
• Notatteknik/repetition: Hvordan bliver man
bedre til at tage notater og huske det, man har
læst?
• Studiemotivation: Hvordan undgår man den
kronisk dårlige samvittighed, får mere overblik
og bedre arbejdsrytme?
Læs mere om kurset på www.pucs.ku.dk
Underviser: Mag. art. Trine Juul.
Tilmelding senest d. 19. september til Annelise
Wildenradt, tlf. 3545 4472, e-mail
a.wildenradt@pucs.ku.dk

Pladserne -  hvoraf der er 100 - fordeles efter
først-til-mølle princippet.  Efterfølgende tilmel-
dinger forsøger vi at lave et nyt tilbud til.
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En stilling som klinisk assistent med henblik på
Ph.D.studium er ledig snarest eller efter aftale.
Forskningsområdet drejer sig om MR studier af
hjernekredsløbets pharmakolgi hos mennesket
vurderet med avancerede MR-teknikker. Der fore-
ligger udkast til Ph.D. projekt og finansiering er
sikret.

Du kommer til at arbejde i en stor gruppe, som
på nuværende tidspunkt har 30 forsvarede af-
handlinger bag sig. Der er overordentligt gode
muligheder for international frontlinjeforskning,
og der er stor chance for succes, hvis du selv
arbejder godt med.

Stillingen har relevans uanset valg af speciale,
idet de generelle principper for denne type forsk-
ning er de samme i alle specialer.

Aflønning: Som klinisk assistent

Ansøgningen stiles til: Jes Olesen
Professor, overlæge, dr. med.
Neurologisk afd. N
Københavns Amts Sygehus i Glostrup
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup

Ansøgninger vil blive behandlet løbende dog se-
nest 30.09.05
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Dansk Urologisk Selskab vil gerne invitere stu-
derende på de sidste 2 semestre (11. og 12.) til
en urologisk aften med mulighed for at høre om
dette spændende speciale.

12. september 2005
Sted: Herlev Amtssygehus,
Store mødesal og Lille auditorium

Tid: Kl. 16 – 21 incl. et let traktement.

Vi vil fortælle lidt om specialet og hvordan man
bliver     speciallæge i urologi, men der vil også
være mulighed for at ”arbejde” med forskellige
urologiske undersdøgelses og operative procedu-
rer ved ”hands-on” stande.

F. eks.:

Urologisk computersimulator træning
Endoskopi (kikkertundersøgelser)

Nyrestensknusning
Mikrokirurgi

Ultralydsskanning af nyre og blære

Med venlig hilsen
Dansk Urologisk Selskab
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Vi søger forskningsinteresseret stud.med. der
gerne vil bruge et år i studietiden til at lære
basale forskningsmæssige færdigheder og til at
gå i dybden med et fagligt emne.

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

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

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

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til

Niels Vidiendal Olsen
Overlæge, dr.med.
Neuroanæstesiologisk Klinik 2091
Neurocentret, Rigshospitalet
Tlf. 28757618
E-post: nvolsen@rh.dk
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Laboratoriet for Molekylær Kardiologi på Rigs-
hospitalet søger en medicinstuderende, som har
mod på et 1 år forskningsprojekt startende 1.
oktober 2005. Projektet vil omhandle den cal-
cium følsomme receptors rolle ved hjertesygdom.
Du vil under projektet blive oplaert i molekylær-
biologiske tekniker. Vi har et spændende og dy-
namisk forsker miljø med mange unge forskere.
Vi foretrækker at du er færdig med farmakologi.
Hvis du er interesseret så kontak :
Laboratorieleder Jacob Tfelt-Hansen, TLF:
35456738 eller tfelt@dadlnet.dk.
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Forskningsrådet for Udviklingsforskning (RUF)
har til uddeling i efteråret 2005 bevilget et antal
rejsestipendier af max. 15.000 kr. til speciale-
studerende, der har fået godkendt speciale-
projektet og er på sidste del af studiet ved en
dansk højere læreanstalt. Rejsestipendierne om-
fatter også OSVAL II studier for medicinstude-
rende. Studierne kan have relevans for dansk
udviklingsbistand, og enten ligge inden for et af
fem forskningsnetværks områder eller inden for
andre forskningområder, som netværkene ikke
dækker. Ansøgningsfrist: 1. november 2005.
Ansøgningsskema og -betingelser samt kontakt-
oplysninger og yderligere information om
ansøgningsprocedure og de fem forskningsnetværk
findes på www.travelgrants.dk. eller ved at hen-
vende sig til sekretariatet for RUF-rejsestipen-
dier c/o Lene Strandsbjerg Wolff, Geografisk In-
stitut, Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Tlf.: 35 32 25 30, e-mail: lsw@geogr.ku.dk
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- Speciale eller OSVAL II studerende søges til
udførelse af undersøgelsen ”Psykisk Sårbarhed
og Risiko for Depression”

Vi søger en ung forskerspire fra psykologi, medi-
cin eller folkesundhedsvidenskab, der kunne
tænke sig at skrive speciale eller OSVAL II op-
gave om psykisk sårbarhed og risiko for depres-
sion på baggrund af statistiske analyser af data
fra Befolkningsundersøgelserne i Glostrup samt
fra det Psykiatriske Centralregister.

Befolkningsundersøgelserne i Glostrup blev star-
tet i 1964 og består af spørgeskema og i nogle
tilfælde kliniske data fra en lang række del-
undersøgelser. Til dette projekt anvendes data
om psykisk sårbarhed på op mod 9.000 personer,
der har indgået i undersøgelserne i perioden mel-
lem 1979 og 1998. Personerne følges op for de-
pression i det Psykiatriske Centralregister.

Du får chancen for at lave kvantitativ epidemio-
logisk forskning, for at skabe kontakt til
forskningsverdenen samt for at få adgang til spæn-
dende speciale-empiri!
Projektet er ulønnet og forventes at finde sted
indenfor en 6-måneders periode med opstart se-
nest januar 2006. Det er en stor fordel hvis du
har erfaring med kvantitativ analyse, men der
vil blive stillet assistance til rådighed i forbin-
delse med datahåndtering og statistisk analyse.
Til projektet vil der endvidere blive tilknyttet
en vejleder. Det forventes at projektet afsluttes
med en videnskabelig publikation i et internatio-
nalt peer-reviewed tidsskrift.

Projektet vil finde sted i et spændende forsknings-
miljø ved Københavns Amts Forskningscenter for
Forebyggelse og Sundhed på Amtssygehuset i
Glostrup og i samarbejde med forskere fra Afde-
ling for Psykosocial Kræftforskning ved Kræf-
tens Bekæmpelse.

Kontakt os senest 15. september 2005

Med venlig hilsen

Overlæge dr. med. Christoffer Johansen
Afdeling for Psykosocial Kræftforskning
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning
Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
E-mail: christof@cancer.dk
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Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabe-
ligt forsøg?

For at kunne deltage i forsøget skal du:

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

Pulmicort, Symbicort, Flixotide, Sere
tide, 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:

Bispebjerg Hospital
Telefon: 35313069
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Forskningsafdelingen på Dansk Hovedpinecenter
på Amtssygehuset i Glostrup søger medicinstu-
derende på fase II eller nyuddannede kandida-
ter.

Vi arbejder med migræne. Aktuelt indsamler vi
blodprøver og kliniske data på et stort antal
patienter med migræne med aura. Formålet er
at identificere mutationer i gener, der dispone-
rer til migræne.

Vi har brug for assistance til det praktiske klini-
ske arbejde. Vores nuværende projekter skal
udvides og nye skal startes op.

Arbejdet vil bestå i at rekruttere patienter med
migræne med aura. Dette vil foregå ved
telefoninterviews eller ved kliniske interviews.
Det drejer sig primært om arbejde eftermiddag,
aften eller weekend, og du kan i vid udstrækning
selv vælge hvor mange timer om ugen og hvilke
ugedage.

Der er mulighed for scolarstipendiat eller at til-
passe studiejobbet til en OSVAL II opgave. Går
du med tanker om at skrive ph.d., har vi også
mange spændende projekter.

På grund af en vis oplæringsfase, ser vi gerne, at
du har mulighed for at kunne binde dig for mindst
et ½ år.

Ring og hør nærmere hos Anne eller Malene eller
send en ansøgning per e-mail.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Anne Hauge
Læge, klinisk assistent
43 23 21 61
ahauge@dadlnet.dk

Malene Kirchmann
Læge, klinisk assistent
43 23 27 14
kirchmann@dadlnet.dk

Jes Olesen
Professor, overlæge, dr.med.

Dansk Hovedpine Center, Neurologisk Afdeling,
KAS Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
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Studentergården er et hyggeligt og traditions-
rigt kollegium fra 1923. Det ligger på Tagensvej
ikke langt fra Panum Instituttet, Nørrebros Rund-
del og Søerne.

Fra december 2005 og et halvt år frem forventes
15-20 kollegiepladser ledige. Adgang til opta-
gelse har studerende ved højere læreanstalter
der har bestået 1 årsværk.

Vi er 130 studerende, der repræsenterer en bred
vifte af videregående uddannelser.

Studentergården er et kollegium, som bygger på
en udstrakt grad af fællesskab, hvor beboerne
deltager aktivt i Gårdens drift og i det forenings-
liv, som sætter sit tydelige præg på hverdagen -
biografklub, kor, traditionsrige fester, fodbold-
hold, teatertrup og idrætslige fejder.

At bo på Studentergården er ikke blot at have
tag over hovedet, det er en livsstil med engage-
ment, fest, alsidig vidensudveksling, parathed
over for andre videnskabers synsvinkler og løs-
ning af praktiske og teoretiske problemer sam-
men med andre.

Hver gang består af 10-13 værelser på 12-27 m2
og har madklub, fælles køkken, bad og toilet.
Der er håndvask, klædeskab, telefon og
internetadgang på hvert værelse.

Huslejen er p.t. 1.600 kr. pr. måned. Huslejen
inkluderer vand, varme, el, internet, telefon-
abonnement og rengøring på fællesarealer.
Studentergården råder over følgende fælles-
faciliteter: bibliotek, læsesal, have, tennisbane,
billard-, bordfodbold- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, PC-rum, vaskeri m.m.

Du kan læse mere om Studentergården på
www.studentergaarden.dk

Interesserede opfordres desuden til at komme
til vores informationsarrangement torsdag 15.
september kl. 19,30.

Ansøgningsskema kan hentes på Studenter-
gårdens hjemmeside www.studentergaarden.dk
eller kan tilsendes efter skriftlig henvendelse
med vedlagt frankeret svarkuvert.

Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor, Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N,
senest lørdag 1. oktober 2005 kl. 12,00.
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Helge Mygind:Kemi 3
110kr.

Holum
370kr.

Kemiske Data
100kr.

Alle bøger er de nyeste udgaver og i meget pæn
stand !

Kontakt: 61279670
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Der er en ledig stilling som studentersekretær på Bispe-
bjerg Hospital til besættelse pr.  september 2005

Du skal være stud. med. tilknyttet Klinikudvalget Køben-
havns Kommune. Du skal være på min. 6. semester.

Den fysiske placering er i Udviklings- og uddannelses-
afdelingen på Bispebjerg Hospital. Der skal påregnes en
ugentlig træffedag på Bispebjerg Hospital. Træffedag og
tidsrum aftales med overlæge Bo Andreassen Rix.
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- Udlevering af nøgler til de studerende
- Opsyn med garderobeskabe og øvrige studenterfaciliteter
- Formidling af information mellem afdelinger og stude-
rende
- Udvikling af service overfor de studerende
- Samarbejde med Klinikudvalget på HH og Fakultets-
klubben på BBH
- Ad hoc opgaver

���.�����-
Ca. 4 timer pr. uge i semestermånederne.

Kvalifikationer:
Du skal kunne arbejde selvstændigt, være god til at skabe
social kontakt og være serviceminded. Humoristisk sans
er en fordel men ikke et krav.

���������-
Sker efter gældende overenskomst som reservelægevikar.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan besvares af Over-
læge Bo Rix, Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Bispe-
bjerg Hospital, 3531 2448, BAR01@BBH.HOSP.DK eller
studentersekretær Jacob Rasmussen, jacob@amcorp.dk.
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18 - 35 årige sunde og raske mænd.
Ingen arvelige sygdomme.

6���������-
Normal sædkvalitet, fryseegnet sæd.

)�	��������-
Sæddonation 1 gang pr. måned.
Blodprøvekontrol hver 3. måned.

��������-
500 kr. skattefrit pr. sædprøve,
(forudsætter tilfredsstillende sædkvalitet
hver gang).

Er du interesseret i at hjælpe barnløse par i
behandling hos speciallæge Peter Lundström,
bedes du kontakte os på joakim@lundstrom.dk
eller ivf@lundstrom.dk. Du kan også ringe til
Joakim Lundström på tlf. 3539 0190 eller 2627
3714 eller til klinikken på tlf. 4460 9020.
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Arbejdet består bl.a. af DNA og mRNA oprens-
ning og celletælling på blod og knoglemarv fra
børn med leukæmi.

Start primo september 2005. Oplæring to-tre
hverdage. Løn efter HK-timeløns-overenskomst.
Skriftlig ansøgning indeholdende telefonnummer
og seneste karakterer skal mærkes ”Bonkoteam”
og sendes til
Bonkolab 5704, Rigshospitalet, 2100 København
Ø eller Bonkolab@rh.dk senest den 08 Septem-
ber 2005.
Evt. besked om samtale samt selve samtalen vil
finde sted den 9 september 2005
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Genkent søger en stabil og dygtig klaver-bokser
til Kent-jam-band. Øvedage onsdage fra kl 16.
Ring til

Christen 26122840
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Vi undersøger virkningen af steroidcreme på sol-
forbrænding. Denne behandling benyttes rutine-
mæssigt. Du vil få smurt en række områder på
ryggen med steroidcreme i forskellig styrke og
almindelig solcreme. Områderne belyses heref-
ter med kunstigt sollys.

· Hvornår: Undersøgelsen påbegyndes
september 2005.

· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospi
tal.

· Fremmøde: 5-6 gange over en uge.
· Deltagelse honoreres med 600 kr. kon

tant (skattepligtigt) eller som gavekort.
· Henvendelse: Læge Annesofie Faurschou,
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Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité
(KF 01-272662).
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Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Insti-
tuttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsesste-
der.

Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minut-
ter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.
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Glaskantinen alle dage mellem kl. 10.30 – 14.30

Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde inden-
for de sidste 6 måneder.

Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.

Med venlig hilsen
Marianne Christensen
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Raske forsøgsdeltagere mellem 25 og 60 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med
forsøget er at undersøge sammenhængen mel-
lem stoffet glyceryl trinitrate (GTN) og udvik-
ling af hovedpine hos patienter med familiær
hemiplegisk migræne og hos raske forsøgsperso-
ner.

Baggrund: GTN er et velkendt præparat, som
benyttes ved behandling af hjertekrampe. På bag-
grund af tidligere forskning ved vi, at GTN har
en karudviddende effekt ved at øge mængden  af
signalstoffet (NO) i blodkarrenes væg, og at GTN
er medvirkende ved fremkaldelse af migræneho-
vedpinen.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Københavns Amts
Sygehus i Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glo-
strup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 1 dage à ca. 3
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 25-60 år. Du må ikke lide af for
lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsent-
lige sygdomme.

Ubehag:. Der skal lægges plastickanyle (Venflon)
i begge albuebøjninger til indsprøjtning af GTN.
Indsprøjtning af GTN forventes at udløse hoved-
pine, andre bivirkninger af medicinen kan være
hjertebanken, kvalme og varmefornemmelser.
Der gives en ulempegodtgørelse på 500 kr.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr. KA 04088.

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43232713  E-mail:
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk
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Niels Brock søger deltidsundervisere til
lægesekretæruddannelsen snarest.
Der vil være tale om grundlæggende undervis-
ning i følgende fagområder:

· Anatomi og fysiologi, herunder
fordøjelse, urologi, gynækologi, neuro
logi og psykiatri.

Undervisningen finder sted i dagtimerne på sko-
lens voksenuddannelsescenter på Kultorvet.
Omfanget af undervisningsaktiviteten aftales
individuelt fra periode til periode.
Ansættelse sker som timelærer efter overens-
komst mellem Finansministeriet og Handels-sko-
lernes Lærerforening.
Flere oplysninger om jobbet hos uddannelses-
leder Svend Lorenzen på tlf. 33 41 97 51 eller e-
mail slo@brock.dk, hvortil ansøgning også sen-
des.

Med venlig hilsen
NIELS BROCK

Svend Lorenzen
Uddannelsesleder

Kultorvet 2
1175 København K
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 Københavns Kredsforening
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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

Velkommen til alle de nye studerende  og kom-
mende FADL medlemmer.
I  uge 35 og 36 kører FADL informations møder på FADLs sekreta-
riat, som ligger over kantinen
nr. 1.2.15. Planen for møderne ser således ud:

               Intro til FADL Intro  til vagt-

bureau
Onsdag den 31/8 Hold 109 12.15 – 13.00 13.15 – 14.00
Onsdag den 31/8 Hold 110 13.15 – 14.00 12.15 – 13.00

Fredag den 2/9 Hold 105 11.15 – 12.00 13.15 – 14.00
Fredag den 2/9 Hold 106 13.15 – 14.00 11.15 – 12.00

Mandag den 5/9 Hold 103 11.15 – 12.00 12.15 – 13.00
Mandag den 5/9 Hold 104 12.15 – 13.00 11.15 – 12.00

Tirsdag den 6/9 Hold 101 10.15 – 11.00 11.15 – 12.00
Tirsdag den 6/9 Hold 102 11.15 – 12.00 10.15 – 11.00

Ordinær
Generalforsamling
 i FADL
Foreningen Af Danske Lægestuderende,
Københavns Kredsforening
Onsdag den  5. oktober 2005 klokken
17.00
I studenterklubben
Husk at medbringe gyldigt årskort

Dagsorden:
1. Valg af dirigenter

2. Valg af referanter

3. Beretning fra bestyrelsen og
kredsforeningens udvalg

4. Beretning fra hovedbestyrelsen og
udvalg

5. Beretning fra Forlaget og Bogla-
den

6. Forslag til drøftelse

7. Lovændringer

8. Valg af kritisk revisor og revisor-
suppleant (jf §12 stk. 7)

9. Valgtaler fra lister/kandidater til
valget

10.Eventuelt

Ad 7.
 Medlemmer kan indtil 2 uger før en
ordinær generalforsamling (jf §13 stk. 2)

 indgive forslag til lovændring til besty-
relsen.

 Det vil sige, at eventuelle forslag til lovændrin-
ger skal være afleveret senest
 den 21. september 2005 på FADL’s sekretariat i
lokale 1.2.7a.

Indmeldelse i Københavns
Kredsforening efter 1. semester.
Medicinstuderende i København, der efter
1. semester ønsker at melde sig ind i FADL,
 skal være opmærksomme på, at de skal be-
tale ét års kontingent tilbage.
Derudover skal man betale kroner 800, 00
for indeværende semester.
Betaling af kontingent for 2. halvår 2005(
indeværende semester) forfalder 1. oktober
2005.
Det resterende beløb betales efter aftale med
FADL’s sekretariat.
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 Kurser i FADL – Københavns Kredsforening

FADL tilbyder igen i efteråret en række af vores populære kurser. Proceduren er imidlertid blevet æn-
dret hvilket vi beder jer være opmærksomme på.
Endvidere har vi i løbet af foråret og sommeren haft store problemer med frafald fra kurserne. Mange
melder sig til kurserne uden at møde op. Dette er ikke blot til gene for underviserne og de øvrige kursus-
deltagere, men også en hån mod de mange der ikke har fået plads på kurser.
Derfor beder vi dig, af respekt for dine medstuderende, at melde afbud hvis du ikke kan deltage alligevel.
Endvidere har vi nu indført den regel, at hvis man ikke møder op til kurset uden afbud, kan man ikke
deltage i kurser resten af semestret.
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Foregår ved ”først til mølle” – princippet ved personlig henvendelse på

FADL´s sekretariat på Panum Instituttet lokale 1.2.7a
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HUSK!!! Der er kun plads til 15/20 kursister.
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Lægevikarkurserne i FADL er forbeholdt studerende, der påtænker lægevikariat i nærmeste fremtid.
FADL afholder i dette semester kurser i:

Gastroenterologisk kirurgi 19. og 20. september,  Kl. 16.00 – 21.00
Gastroenterologisk kirurgi 11. og 12. oktober, Kl. 16.00 – 21.00
Psykiatri  28. og 29. september,  Kl. 17.00 – 21.00
Psykiatri 2. og 3. november,  Kl. 17.00 – 21.00
Ortopædkirurgi  19. og 20. september,  Kl. 17.00 – 21.00
Ortopædkirurgi  26. og 27. september,  Kl. 17.00 – 21.00
Akut Medicin  21. og 22. september,  Kl. 16.00 – 21.00
Akut Medicin  11. og 12. oktober,  Kl. 16.00 – 21.00
Akut Medicin   2. og 3. november,  Kl. 16.00 – 21.00
Patienttransport 24. oktober,  Kl. 16.00 – 20.00
EKG-kursus 28., 29. og 30. september
EKG-kursus 17., 18. og 19. oktober
EKG-kursus 7., 8. og 10. november
EKG-kursus 20., 21. og 22. september
EKG-kursus 26., 27. og 29. september
EKG.kursus 4., 5. og 6. oktober

På FADL´s hjemmeside  www.fadl.dk, finder du information om tid og varig-
hed for kurserne samt information om selve undervisningen.

Vi arbejder endvidere på, at starte flere kurser i løbet af efteråret. Hvis du
har forslag til ændringer af eksisterende kurser eller gode ideer til nye kur-
ser kan disse stiles til mig på Bjarne@fadl.dk.

På vegne af kursusafdelingen
Bjarne Skjødt Worm
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

KURSUSPLANERNE ER KLAR!

Efterårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden og nu
også her i MOK.

Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på Kø-
benhavn derefter et klik på Kursusplaner og alle kur-
serne vil vælte frem.

SPV:
Hold 1: Tilmeldingsfrist den 2/9-2005
Hold 2 – 10: Tilmeldingsfrist den 9/9-2005

VT:
Hold A: Tilmeldingsfrist den 19/9-2005
Hold B – C: Tilmeldingsfrist den 22/9-2005
Hold D: Tilmeldingsfrist den 13/10-2005

KÆRE VT `ER

Forskningsstyrelsen søger assistance

Forskningsstyrelsen har i september og oktober må-
ned (6-8 uger fra den 1 september)  brug for assi-
stance i forbindelse med modtagelse og forbehandling
af  ansøgninger til Forskningsrådet for Sundhed og
Sygdom.
Ansøgningerne skal rubriceres fagligt og tematisk. Ud
over dette kan der forekomme mere praktisk betonet
arbejde, f.eks. med at foretage registrering i styrelsens
edb-system.
Til en sådan opgave vil  en medicinstuderendes kvali-
fikationer være yderst relevante.
Forskningsstyrelsen søger derfor en medicin stude-
rende på minimum 6 semester, der i et team af 20
medarbejder skal samarbejde om dette projekt.

Krav:
· Skal være VT` er og minimum være på anden del i dit
medicinstudie.
· Arbejde 20 timer pr. uge i 6-8 uger. (Forskningsrådet
er fleksible ang. placering af timer)
· Være åben og kunne samarbejde tværfagligt.

Løn:
· VT løn.

Ansøgningsfrist: Fredag 5/9 kl. 12.00

Hvis der skulle være spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte mig på telefon 35245402 eller mail
go@fadl.dk.

(B-VT –er ikke fastlagt endnu da vi har fået nye under-
visere.
Hold øje med MOK og www.fadl-vagt.dk Kurserne vil
blive annonceret her når de er klar.)

Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drøm-
mer om, klik på send og du er tilmeldt.
Tilmeldingsskemaerne finder du på hjemmesiden.

Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagtbureauet.

Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt – altså efter deadline på de respektive kurser.

SPV HJEMMEHOLD I NÆRUM
1505

Til hjemmehold, der passer en sød dreng på 4 år, der
bor med sine forældre i Nærum, søges 1 nyt hold-
medlem, med start 1. november 2005

Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt general-
iseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.

Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barne-
pleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. MIC-
KEY sonde) samt medicingivning.

Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned.

Det forventes at du :

- er SPV med min. 200 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn (pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,

Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. oktober 2005 til Vagt-
bureauet.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Maria på tlf. nr. 40585094 eller skriv en mail til
maria_s_hansen@yahoo.dk

HOLD 1603 SØGER 4 NYE
BLODPRØVETAGERE.

Hold 1603 tager blodprøver på Rigshospitalets for-
skellige afdelinger alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADL-
vagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
På den måde er man aldrig alene på arbejde, og har
altid nogle at hygge sig med.

Krav til dig som ansøger:
· SPV’er med min. 200 timer
· Du skal kunne tage blodprøver.
· Du skal kunne tage minimum 4 vagter om
måneden, også i eksamenstiden.

Ansøgningsfrist er torsdag den 8. september 2005
kl. 12.00.
Ansøgninger sendes til Vagtbureauet, hvor et fortrykt
ansøgningsskema kan afhentes, el. mailes til:
kc@fadl.dk

Ønsker du yderligere information kan du kontakte hold-
leder Jan P. Christensen pr mail.: janpc@mail.dk
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KÆRE BVT´ ER
”Akut” behov for Børeneventilatør til
hjemmehold

Nyt BVT – hjemmehold 4615 søger medlemmer til
pasning af 5 måneder gammelt barn i Valby.
Jawad er født den 7/1-05, har været indlagt med mor til
den ¼-05 på Hvidover hospital.
Diagnosen ukendt, er ikke i stand til at synke, bliver
derfor ernæret via PEG – sonde. På grund af svækket
muskelkræft, og dermed respiratorisk problemer i form
af sekret ophobning, skal han suges hyppigt.
Bliver dag for dag mindre påvirket af dine respiratori-
ske problemer.
Er ellers en glad og helt normal 5 måneder gammel
baby,
Mor bliver i tiltagende grad isoleret, da Jawad kun kan
passes af voksne med kendskab til Jawad sygdom og
brug af sug.

Familien er fra Irak. Far taler dansk og mor taler lidt
dansk. I familien er to andre børn på 4 og 7 år.
Jawad ´s far er på arbejde fra 14.00 – 23.30, mor er
således alene med alle tre børn i mange timer.
Familien er åbne og meget velfungerende.
Har brug for ”akut” aflastning (pasning af Jawad) alle
ugens hverdag gerne mellem 14.00 – 22.00 og max.
hver anden weekend. (der er også mulighed for at tage
vagten mellem kl. 12.00 – 20.00).

Kvalifikationskrav :
· BVT- kursus.
· Børneerfaring er en fordel.
· Kunne tage mellem 2-4 vagter pr. måned,
gerne flere.
· Du skal være stabil og finde det naturligt at
gå ind i en god og konstruktiv dialog med forældre.
Oplæring :
· Jawad mor vil oplære.

Løn :
VT- løn med børnetillæg + transport godtgørelse med
offentlig transport.

Ansøgningsfrist : gerne inden den 15/9 – 05.

Hvis der skulle være spørgsmål er du velkommen til
at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på tlf.
35 37 88 00  eller på mail. go@fadl.dk

OPSTART AF NYT VT / BVT
HOLD I ALLERØD

Nyt VT / BVT hjemmehold  4635 søger nye medlem-
mer til pasning af en 5 måneder gammel pige i Allerød
(døgndækkning).

Patienten (pige) er født den 3/1-05 og har været indlagt
fra fødsel.
Er tracheostomeret på grund respiratoriske problemer
efter cyste operation ved hagen. Skal derfor observe-
res tæt. Bliver desuden suget hyppigt.
Patienten bliver ernæret via PEG - sonde.

Familien er velfungerende og åben for FADL vagter i
hjemmet.

Oplæring :
For dem der ikke har BVT – kursus, vil et BVT- kursus
blive påkrævet.
Der vil desuden være oplæring på 5061 og i eget hjem
af forældre.

Det forventes at du :
· At du har min. 200 VT- timer eller have BVT-kursus.
· At du min. kan tage 4 vagter pr. måned, gerne flere.
· Du skal være stabil og ønske at arbejde i et privat
hjem.
· Kan gå ind i en tæt og konstruktiv dialog med foræl-
dre.
· Forventes at blive på holdet min. 1 år.

Løn : BVT løn

Ansøgningsfrist : tirsdag den 12/9-05

Hvis der skulle være spørgsmål er du velkommen til
at kontakte Kirsten Carstens på tlf. 35 24 54 12 eller
mail.

KÆRE VT´ER
Nyt VT-Hjemmehold på Vesterbro

Mathias på 3 måneder søger VT’er til døgnpasning i
familiens eget hjem på Vesterbro.
Mathias har fået stillet diagnosen svær søvn apnøe og
behøver derfor c-pap flere gange i løbet af døgnet.
Men er ellers et helt normalt sundt og raskt barn.

Mathias bor med mor, far og tvilling i 73 kv.m. stor
lejlighed. Familien er velfungerende, åben og ressource-
stærk og glæder sig meget til at modtage holdet.
Der forventes at man deltager i familiens rytmer, og
pleje af Mathias.
Familien ønsker, at der tages 12 timers vagter, dels
pga. af børnenes døgnrytme og dels på grund af mu-
ligheden for aktivitet uden for hjemmet.

Krav:
· Have minimum 200 VT – timer.
· Være indstillet på at tage minimum 4 vagter pr. må-
ned, men gerne mange flere.
· Du skal være åben og glad for børn.
· Du skal kunne gå ind i en tæt og konstruktiv dialog
med forældre.
· Forvente at blive på holdet i lang tid.
· Ansøgere med B-SPV/B-VT kurser vil blive foretruk-
ket.

Oplæring :
· Mathias’ forældre vil informere om forholdsregler
m.m.

Løn :
· VT - hold løn.

Ansøgningsfrist : Fredag den 9.september kl. 12.00

Hvis der skulle være spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog på tele-
fon 35 24 54 02 eller pr. mail go@fadl.dk

RIGSHOSPITALET,
KARDIOLOGISK
LABORATORIUM
søger en SPV’er fra og med 5. sept.
til og med november 2005, mandag til
fredag 10.00 – 14.00.

Perioden deles af 2 personer og fordelingen aftales
mellem de to vagttagere og afdelingen,
blot en møder frem fra mandag-fredag.

Vedkommende skal udelukkende beskæftige sig med
at tage EKG’er, men ingen forud-
gående erfaring er nødvendig, dog ser vi gerne, at du
har mindst 150–200 SPV-timer bag dig.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet, se-
nest torsdag d. 1. september kl. 12.00
evt. pr mail: kc@fadl.dk
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Onsdag d. 21. og torsdag d. 22 september afhol-
des årets Bamsehospital i Fælledparken. Har du
lyst til at tilbringe et par hyggelige timer sam-
men med børn og bamser, lære om kommunika-
tion med børn og være med til at gøre
hospitalsverdenen mindre skræmmende for børn?
Så tilmeld dig som bamselæge!!!!
Du skal kunne deltage i det obligatoriske info-
møde torsdag d. 15. september klokken 17 i Store
Mødesal. Du kan begge dage vælge at være
bamselæge i tidsrummene 9-11, 11-13 eller 13-
15 (når du tilmelder dig, så angiv hvornår du kan
være bamselæge) .

For tilmelding og yderligere info, skriv til:
lottenilsson65@hotmail.com
Håber vi ses!!!! Med venlig hilsen Bamsehospitals-
arrangørerne!
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Så skal du være med i IMCC Exchange! Vi er en
gruppe i IMCC som beskæftiger os med at sende
danske studerende ud, og modtage ca. 100
exchange studenter per år. De studerende er på
kliniske ophold af en måneds varighed rundt om
på de københavnske hospitaler, og vores arbejde
består i at planere de studerendes ophold, samt
tage os an dem når de er her.
Så har du en sightseeing guide i maven, eller
bare lyst at være hygge-moster til en sød brasi-
liansk pige…

Så kontakt Louise Hammer på
leo-copenhagen@imcc.dk eller mød op til måneds-
møde
torsdag den 8 september kl 16.00 på IMCC-kon-
toret.

��)���
�������
��������
Vi byder alle, nye såvel som gamle, velkomne til
semesterets første månedsmøde. Alle tiders
chance for at se hvad Panum også har at byde på.
Du møder andre studerende på tværs af
semestrene, lærer en masse både fagligt og per-
sonligt og får muligheden for at komme ud at
undervise. Sexekspressen er Panums hyggeligste
basisgruppe.
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Fredag d. 2. september kl. 11.00 til 24.00: Før-
ste lange fredagsbar i klubben. Her vil være bil-
lige øl og vand og der er kun adgang med gyldigt
adgangskort til Panum eller optagelsesbrev, hvis
man er vinterstarter. Altså: Ingen gæster ude-
fra. Dørene lukker kl. 23.30!

Mandag d. 5. september kl. 16.00: Første
mandagsmøde med introduktion for nye HG’ere.
Kom herned, hvis du har lyst til at lave Køben-
havns fedeste café og fredagsbar for dig selv og
dine studiekammerater.

Tirsdag til fredag kl. 11.00 til 17.00: Almindelig
åbningstid med café i studenterklubben. Her er
masser af billig kaffe og the, bordfodbold og an-
dre spil til udlån. Kom også og læs avisen eller
nogle blade, eller tag en stille pils med din læse-
makker.

Lørdag d. 10. september kl. 22.00 til 05.00:
Semesterstartsfest i klubben. Mere info i næste
nummer af MOK.

Kom glade og friske, kom med kontanter og i god
tid, der plejer at være lidt kø første fredagsbar…

Mvh. Husgruppen
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Et både sjovt og seriøst kor fortrinsvis bestå-
ende af studerende søger nye medlemmer, især
på herrestemmerne.

Koret er tilknyttet Studentermenigheden på
Amager og øver hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i
Hans Tausens Kirke på Islands Brygge (Halfdans-
gade 6). Vi optræder 2-3 gange i semesteret,
tager på korweekend og holder fester.

Korets repertoire er et bredt udvalg af dansk og
international kormusik, blandt andet firstemmige
danske sange, nye salmer, klassiske korsatser og
spirituals.

For at komme med skal du til en lille, uformel
optagelsesprøve. Du er velkommen til at komme
og synge med en gang, inden du beslutter, om
det er noget for dig.

For flere oplysninger se: www.hum.ku.dk/sma
eller kontakt korets dirigent: Sigrid Damsager
Frandsen på 77309344 eller sigrid@stud.ku.dk
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1. Kort om SATS for nytilkomne v. Mor
ten Lind

2. Siden sidst
3. Nyt fra udvalg. Herunder Faglig dag/

fakultetsdag, SATS-Sverige.
4. Ny ansvarlig: FSS – operationsmøde?

Metode1? Julearrangement?
5. Nyt fra den IT-ansvarlige: Opfordring

til udarbejdelse af resultater fra fore
drag.

6. Reminder: DASAIMS årsmøde
7. Andet / evt.

Efter mødet samles TD2006 gruppen mhp. an-
læggelse af en passende strategi.

Alle ikke-medlemmer med interesse for akut-
medicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr.
om året og giver mulighed for deltagelse i en
lang række arrangementer, som udelukkende er
for medlemmer.
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Filmklubben er en forening der har været aktive
i studiemiljøet siden midten af 80’erne. Den havde
sin storhedstid i slutningen af 90’erne med over
500 medlemmer. Den har nu efter nogle sløve år
igen fået gang i maskineriet, men vi kan altid
bruge flere aktive medlemmer.

Filmklubben er et sted for folk der gerne vil se
film, kan li’ lidt fest og farver og nyde et åndehul
i studierne. Vi viser film torsdage kl. 20, og
baren er åben med øl, vand og slik, før, under og
efter filmen. Desuden afholder vi hyppigt film-
quizzer efter filmen.

Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. i
indmeldelsesgebyr kan møde op til en gang film
og hygge samtlige aftener på hele semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklub-
ben fungerer. Vi vælger filmene, vi stiller udstyr
op, vi sørger for hyggelig atmosfære og meget
andet. Vi har en madklub, hvor man for en slat
penge kan spise et udsøgt hjemmelavet måltid.
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive
til forfriskninger i baren efter filmen. Der er
altid en flok der er friske på en eller flere pils-
nere. Det kræves ikke, at man hverken er medi-
cinstuderende eller studerende andet steds, bare
man synes det kunne være sjovt. Vi er altid
interesserede i nye medlemmer.

Til filmvælgermødet mødes alle der kunne være
interesserede i at være aktive medlemmer. Vi
vælger film i forskellige kategorier og genrer.
Filmene vælges ud fra Egmont visions lidt be-
grænsede udvalg, så alt er desværre ikke muligt
at vise, men meget er dog. Valget af film tager
tid, da det gøres med omhu, så vi spiser lidt mad
sammen ved lejligheden.

Mødet finder sted i Studenterklubben på Panum
torsdag d. 8. september kl. 17.00. Skulle
Studenterklubben ikke være ledig, rykkes mødet
til Panum-kantinen (er dette tilfældet sættes en
seddel på døren).
Desuden afholder filmklubben en workshop, hvor
semestrets opgaver søges ordnet (gerne torsda-
gen efter. Alle interesserede er mere end vel-
komne her (opslag følger).
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Vel mødt
Venlig hilsen Filmklubben P8’n.
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Vi vil som basisgruppe invitere til ”semester-
opstartshygge” onsdag den 7. sep. Vi mødes i
foyeren ved svingdøren kl. 18.30, hvorefter vi
hygger på plænen med mad og spil samt siger
pænt goddag til nye ansigter. Velkommen til en
basisgruppe med Gud i centrum.
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Would you like the opportunity to reach a
worldwide audience and gain valuable writing
experience? Newsjourney is an independent
website run entirely by volunteers. It features
articles on the issues of the day, written by
journalism students from all over the world.

In the last few months, the website has featured
articles on topics as diverse as women’s football
in Japan, immigrant workers in Australia, and
child sacrifices in Uganda. If you would like to
submit an article about events in your home
country, then e-mail me at
newsjourney@lycos.co.uk with your ideas.

Daniel Stanton,
www.newsjourney.com

�(�	���
���������
�&����
Både gamle og nye studerende ønskes velkom-
men til et nyt semester!

Vi har igen lavet et program med forskellige
aktiviteter, som alle er velkomne til at deltage
i.
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Allerede på torsdag den 1. september starter
vores hyggelige strikkecafé igen efter ferien. Det
er som sædvanlig kl. 15.30-17.30 i lokalerne på
Sankt Hans Torv mellem de to store cafeer. Du
er velkommen uanset om du aldrig har strikket
før eller om du er en erfaren strikkehaj.

Kom og lad hjernen få et frikvarter!
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Den 14. september lægger vi ud med første del af
en studiekreds der tager udgangspunkt i bestsel-
leren ”Da Vinci Mysteriet”. Vil du gerne gå lidt
mere i dybden med nogle af de temaer, der berø-
res i bogen er du velkommen til at dukke op. Det
foregår hos studentermenigheden i Indre By – og
de er hverken fromme eller farlige – på adressen
St. Kannikestræde 8.
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Sidst på måneden – den 30. september – afholder
vi den efterhånden traditionsrige oktoberfest.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og kom til en
aften, der står i den gode stemnings, madens,
sangens og ikke mindst de spændende øls tegn.
Prisen er kr. 75,-

Tilmelding er nødvendig.

�������
���
������
Studenterpræsten står som altid til rådighed for
personlige samtaler. Du kan enten komme forbi
i hans træffetid (tirsdag 10-12 og torsdag 12-14),
ringe (28 75 70 94) eller sende ham en mail
(pnh@adm.ku.dk). Du sætter dagsordenen for
samtalerne, og de behøver således hverken at
handle om tro eller kristendom, men om det,
som optager dig.

Se nærmere detaljer og tilmeldingsoplysninger
mm. på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest

Venlig hilsen

Studenterpræst Nicolai Halvorsen og
akademisk medarbejder Lise Lotz
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