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Det skDet skDet skDet skDet sker i ugener i ugener i ugener i ugener i ugen 2005/2006

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

Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:Onsdag:
MOK nr 3, årgang 38 udkommerMOK nr 3, årgang 38 udkommerMOK nr 3, årgang 38 udkommerMOK nr 3, årgang 38 udkommerMOK nr 3, årgang 38 udkommer
15.00 Dekanen vil, i LU, gøre et spædt15.00 Dekanen vil, i LU, gøre et spædt15.00 Dekanen vil, i LU, gøre et spædt15.00 Dekanen vil, i LU, gøre et spædt15.00 Dekanen vil, i LU, gøre et spædt
forsøg på at forsvare nedskæringerneforsøg på at forsvare nedskæringerneforsøg på at forsvare nedskæringerneforsøg på at forsvare nedskæringerneforsøg på at forsvare nedskæringerne

TTTTTorsdag:orsdag:orsdag:orsdag:orsdag:
16.0016.0016.0016.0016.00 Filmklub workshopFilmklub workshopFilmklub workshopFilmklub workshopFilmklub workshop
17.0017.0017.0017.0017.00 Bamselæge infomødeBamselæge infomødeBamselæge infomødeBamselæge infomødeBamselæge infomøde

FFFFFredag:redag:redag:redag:redag:
11.0011.0011.0011.0011.00 LLLLLang Fang Fang Fang Fang Fredagsbar i Klubbenredagsbar i Klubbenredagsbar i Klubbenredagsbar i Klubbenredagsbar i Klubben

LLLLLørdag:ørdag:ørdag:ørdag:ørdag:

Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:Søndag:

Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:Mandag:
1212121212.00.00.00.00.00 MOK's DEADLINEMOK's DEADLINEMOK's DEADLINEMOK's DEADLINEMOK's DEADLINE
16.3016.3016.3016.3016.30 IMCC Exchange infomødeIMCC Exchange infomødeIMCC Exchange infomødeIMCC Exchange infomødeIMCC Exchange infomøde
19.0019.0019.0019.0019.00 PUK afholder prøvedykPUK afholder prøvedykPUK afholder prøvedykPUK afholder prøvedykPUK afholder prøvedyk

Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:Tirsdag:
15.3015.3015.3015.3015.30 MSR intromødeMSR intromødeMSR intromødeMSR intromødeMSR intromøde

Denne redaktion

MOK

Be There!!Be There!!Be There!!Be There!!Be There!!
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
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

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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 8:30-12:30
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Leder
SUND I STORMVEJR
”Der blæser en nordenvind fra alle
sider i dag, Sofus, der gør.” Sådan siger
pindsvinet i Bjergkøbing Grandprix.
Han kunne have tiløjet: ”i mod de
studerende på Panum og det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet”!

Som de fleste nok er bekendt med, så er den store
sparekniv sat i gang på Fakultet.. Alle varsler lige nu
besparelser, der i stor stil, går ud over uddannel-
serne. Ifølge dekanatet skal Fakultetet spare 30 mio.
kr., hvoraf de 13 skal findes på uddannelserne.

Finansloven indebærer ifølge dekanatet en bespa-
relse på over 30 mio. kr. alene på vores Fakultet.
Det er den måde, man vil løfte videnssamfundet på!

Bestyrelsen (Universitetets øverste ledelse) har meldt
ud, at de vil have en ”hygge”-pulje af midler til sær-
lige indsatsområder. Beløbet 90 mio. kr. har været
nævnt, men er endnu ikke besluttet. De studerende i
bestyrelsen har advaret om, at en sådan prioritering
vil gå ud over uddannelserne på KU.

Hvis disse tal også forvirrer dig, så fortvivl ikke, for
vi er alle i samme båd – det hele bygger på vurderin-
ger fra dekanatet, som ikke umiddelbart er forkla-
ret. Men faktum er, at der skal spares. Og dekanatets
måde at imødekomme disse sparekrav på, rammer
uddannelserne ekstremt hårdt!

50/50-fordeling
Normalt fordeles midlerne mellem forskning og ud-
dannelse 50/50. Som studerende kæmper vi hele ti-
den for, at denne fordeling respekteres.

Forskerne på SUND er rigtig gode til at hente eks-
terne midler til forskningen, hvilket betyder at forsk-
ningen generelt råder over meget større beløb end,
hvad der er til uddannelser.

Dekanatet har valgt en ”implementering” af bespa-
relserne, hvor uddannelser skal spare 10% og insti-
tutterne 5%. Studienævnene er blevet bedt om at
finde disse 10% i løbet af 30 dage! For så er det jo
ikke rigtig dekanen, der sparer, men uddannelserne
der blot effektiviserer!

Med så kort frist, kan der kun blive tale om en
generel grønthøst på uddannelserne, og besparelser i
den størrelsesorden vil være ensbetydende med en
betydelig kvalitetsforringelse af uddannelserne.

I alt skal uddannelserne, inklusiv Odontologi og
Folkesundhedsvidenskab, finde 8 mio. kr. Derudover
skal den medicinske klinik alene spare 5 mio.!

Uddannelserne står således for omkring halvdelen af
de varslede besparelser. Resten fordeles mellem forsk-
ning og administration.

Hvorfor skal uddannelsen rammes så hårdt? Dekana-
tet forklarer, at det er for at undgå fyringer blandt
de fastansatte. Argumentet er jo som sådan meget
sympatisk, men når institutterne så vælger at finde
deres besparelser ved at afskedige de eksterne un-
dervisere (løstansatte), herunder studenter-
undervisere, står uddannelserne tilbage med et stort
problem med at kunne sikre et kvalificeret undervis-
ningstilbud. Dekanatet har nemlig forsikret, at de
fastansatte ikke skal undervise mere, end de alle-
rede gør!

Besparelserne vil således medføre færre timer og
større hold. Så bered Jer på et selvstudium med
mange forelæsninger uden klinisk relevans!

Intentionerne med den nye studieordning var netop
at øge kvaliteten af den kliniske undervisning. Det
er sket med fokus på kliniske færdigheder og kommu-
nikation. Kvaliteter som både nyuddannede læger og
offentligheden har efterlyst i årtier! Målet var bedre
læger. Et mål der nu kan være tabt for altid! For vi

ved, at det, der spares fra uddannelser, aldrig kom-
mer igen.

Hvem rammes ikke af besparelserne? Det korte svar:
forskningen! Dekanatet har i løbet af de sidste par år
oprettet særlige forskningspuljer - de såkaldte
”clusters”. Der er afsat betydelige beløb til dette
formål, og disse puljer går fuldstændig fri af bespa-
relserne!

Man har ligeledes valgt at se bort fra det faktum, at
de eksterne forskningsbevillinger alene går til forsk-
ningen. Det betyder, at en forsøgt ligelig fordeling af
besparelserne, reelt resulterer i en helt uacceptabel
skævvridning af midlerne til rådighed for hhv. forsk-
ning og uddannelse.

For at illustrere:
U: uddannelse F: forskning EF: eksterne forsknings-
penge

100U -> der skæres 10 % -> 90U -> ingenting -> 90U

100F -> der skæres 5 % -> 95F -> der hentes 40EF ->
135F

Bottom line: Uddannelserne bespares to gange; først
direkte med de 10%, dernæst når forskerne henter
eksterne midler ind.

Hvis du også mener, at dette er uacceptabelt, så
møde op i Lundsgårdauditoriet (LU) onsdag den 14.
september kl 15. Her vil dekanen forsøge at forklare
sig!

Hvis ikke vi studerende tager affære og siger fra, er
der ingen der gør det!

Helene Hvidman, Medicin
 og Jesper Luthman  (FSV)

SUNDRÅDET

Styrende organer
REFERAT 06/2005 AF
MØDE I KLINIK-
UDVALGET KBH. AMT
MANDAG 6. JUNI 2005
KL. 15.15 GODKENDT
Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen
(LL), stud. med. Agnieszka Machnio (AM), stud. med.
Bo Westergaard (BW),  sekretariatsleder Anna-Lise
Lindahl (AL), sekretær Alice Rasmussen (AR),  sekre-
tær Lone Grøn Laursen (LGL), , studentersekretær
Nadia Seestedt (NS).

Ikke tilstede:  Overlæge Sven Adamsen, overlæge
Thomas Lind, overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe,
professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr.
med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker,
overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, stud. med. Simon
Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud.
med. Louise Nissen, stud. med. Anders Skjolding,
stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt.

Afbud fra: : Overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup,
overlæge, dr. med. Lene Wallin, overlæge, ph.d.,
Anne Haaber, overlæge, dr. med. Steen Larsen, over-
læge Poul Erik Helkjær, stud. med Mikkel Platz,
studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH)

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 05/2005: God-
kendt.
Meddelelser fra formanden: a) Ny plan ang. eksamen
i akut patient på 13. sem. er vedtaget. Dette bety-
der der nu er tre cases,  de studerende møder i

STUDIET
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Klinikudvalgets lokaler inden eksamen og kan efter
eksamen gå hjem. b) Der foreligger nu referat fra
Workshoppen afholdt af PUCS 27.04.05, denne er at
finde på www.pucs.ku.dk. c) Der er stadig ikke afkla-
ring på betaling af mandetimer til hepatitisvaccine
af de studerende, så 6. sem F 2005 mangler stadig
vaccinen. LL forsøger endnu engang at skrive til Svend
Hartling ang. dette og kopi af brevet til Københavns
Amt. d) Der foreligger referat/orientering til tutorer
fra møde i 7. semester udvalget 14.03.05 (vedhæftes
som bilag). Det oplyses, at man bl.a. vil lave om på
udformningen af logbøgerne.  e) Studerende på 6.
semester har skrevet brev til studieleder Pernille
Due vedr. aflysning af SAU-undervisning  Nogle un-
dervisere mener ikke, man skal gennemføre
undrvisningen hvis ikke der er mødt nok studerende
op.til undervisningen (hvor mange?). Det er især et
par undervisere det drejer sig om, som ligeledes er
udeblevet fra undervisningen. Holdningen er, at un-
dervisningen ikke kan aflyses pga. for få studerende.
LL vil kontakte de undervisere det drejer sig om. f)
Klinikudvalget har modtaget kopi af brev til Studie-
nævnet fra en studerende i klinisk ophold,  vedr. etik
i bed-side undervisningen. Der er på baggrund af
dette sendt uddrag af Lægeforeningens etiske regler
til undervisere og studerende. g) Følgende indkøb er
godkendt i Klinikudvalget; brystfantom (ca. 8.000),
fantomarm til Klinisk Biokemisk afd. (ca. 4000) vi
må have to hold  grundet  det store antal af stude-
rende, 2 pc’er til store og lille auditorium (ca. 15.000),
2 pc’er til Klinikudvalgets sekretariat (ca. 15.000)
pg.a. indførelse af Sylabus plus. h)Kapaciteten på 7.
og 9. sem er blevet udvidet ved, at studieledelsen
har  vurderet de enkelte afdelinger, og på baggrund
af dette sendt en anmodning til de relevante afdelin-
ger om en forøgelse af antal medicinstuderende fra E
2005.i) Formanden oplyser der vil blive afholdt møde
ang. forbedring af SAU-undervisning onsdag 24.08.05
kl. 15.00-17.00 i Teilum aud. E. Mødet er arrangeret
af Klinikudvalget Københavns amt og PUCS og er
tiltænkt alle undervisere der ønsker at forbedre de-
res SAU-undervisning. LL oplyser, at studerende fra
Klinikudvalget også er meget velkomne.
3. Meddelelser fra studenterne: a) BW oply-
ser, at der er problemer med for få personsøgere på
afdelingerne KAS Herlev, som følge af flere stude-
rende på afdelingerne. Man vil prøve at undersøge
om driftsafdelingen evt. har nogle gamle i overskud.
b) BW spørger til hvordan man har fordelt klinik-
timerne på 9. semester, da der har været overrepræ-
sentation fra visse specialer og underrepræsentation
af andre. AL oplyser, at det har været svært at for-
dele, da der stadig er de mange eksm.klinikker på
gamle 12. semester. Problemet skulle være løst til
efterårssemestret. c) AM spørger til hvordan det går
med planerne om LKF på KAS Herlev. LL oplyser, at
man nu har fastsat en deadline til januar 2006.
4. Universitetssekretariatet (orientering vedr.
planlægning E2005): a) Der holdes møde på Panum
22.06.05 ang. holdfordeling på 7. og 9. semester. Der
har været morgenmøde på Panum, hvor man diskute-
rede evt. pladser til studerende på Grønland og evt.
Færøerne. b) 13. semester starter i uge 34. c) Klinik-
udvalget har nu modtaget tilmeldinger, som fordeler
sig således; 7. sem. 60, 8. sem. 51, 9. sem. 63, 10.
sem. 52, 11. sem. 4, 11. sem. (GL) 10, 12. sem. (GL)
77, 13. sem. (GL) 70. 11. sem. ny bliver på KAS
Herlev og KAS Gentofte og 11. sem Gl.ordning bli-
ver på Hvidovre hospital d) Åbningstiderne i sekreta-
riatet er ændret og er nu fra kl. 08.30-12.30.
5. Studienævn for medicin: Referaterne findes
på www.sund.ku.dk
6. Eventuelt: a) AL oplyser, at garderobe-
forholdene til studerende på KAS Glostrup er man-
gelfulde. Der er således kun 50 skabe, men til efter-
året kommer der 68 studerende.Anna-Lise skal til
møde med driftafdelingen hvor vi vil finde en løs-
ning. b) Datoer for klinikudvalgsmøder i efteråret er
følgende: 5. september 2005, 3. oktober 2005, 7.
november 2005 og 5. december 2005. Næste møde
mandag den 5. september kl. 15.15

Referent: Studentersekretær Nadia Seestedt

MØDEINDKALDELSE
Forum: Møde mellem dekanat og studenter-
repræsentanter
Mødedato: 13. september 2005 kl. 14-15
Sted: Lokale 9.1.68
Bilag: Kommissorium for arbejdsgruppen bag
undervisningsmiljø-vurderingen på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet
Dagsorden:
1. Ansøgning fra Sundrådet om sekretærfunk-
tion/pulje til de studerende
2. Studenterhus i Nørre Allé 4-6
3. Arealsituationen
4. Økonomi
5. Fakultetets uddannelsesstrategiske udvalg
(FUSU)
6. Medlemmer til arbejdsgruppen for
undervisningsmiljøvurderingen på SUND
7. Fakultetsdag 2005
8. Næste møde
9. Evt.
Med venlig hilsen
Maj Leth-Espensen
AC-fuldmægtig

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGS-
HOSPITALET, D. 23. JUNI
2005 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Mogens Spang Thomsen, overlæge Jesper Eldrup,
overlæge John Vissing, overlæge Ole Weis Bjerrum,
overlæge Henrik Arendrup, cand. med. Katrine
Bjerggaard Fisker (13.sem.), stud. med. Thea Møller
(9. sem.) og sekretær Rita Dalhammer.

Fraværende: Overlæge Helle Aggernæs, overlæge
Michael Petersen, overlæge Kjeld Kjeldsen, stud.
med. Lisbeth Ellegaard (10. sem.), stud. med. Niels
Fuglede (12. sem.), stud. med. Mette Lenstrup (11.
sem.), stud. med. Hellen Edwards (8. sem.), stud.
med. Maria Svane (7. sem) og stud. med. Barbara
Rubek Nielsen (6.sem.),

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt efter uddybelse af pkt. 3

3. Meddelelser fra formanden
Tillykke til Katrine og tak for indsatsen som
studentersekretær.
Vi har kontaktet specialkonsulent Malene Mols, øko-
nomi og planlægningsafdelingen på RH, som deler
vor opfattelse af, at afdelingernes andel i refusions-
midlerne bør øges, hvis de modtager væsentlig flere
studerende i kliniske ophold. Sekretariatet laver
refusionsopgørelse for forårs- og efterårssemestret
umiddelbart efter semesterstart – når de endelige
refusioner kendes sættes punktet på til klinikudvalgs-
møde.
D. 13/6 blev der afholdt medicinsk fagprøve for 40
tredjelands læger. Dette foregik i universitetets lo-
kaler på Peter Bangsvej. Det var en god prøve, inden
der d. 16/6 skulle afholdes OSCE for 9. sem.  Der var
173 studerende, som alle bestod med et karakter-
gennemsnit på 9. Det er intensionen at oprette en
hjemmeside, hvor de studerende forud kan finde in-
formation om OSCE.
Reception for de nye kandidater afholdes d. 29/6,
hvor lægelig direktør Jannik Hilsted holder talen.
KKA og PUCS afholder ”Tips and trics” vedr. SAU
onsdag d. 24/8 2005 kl. 15 – 17.

4. Meddelelser fra Studienævnet
Intet

5. Meddelelser fra sekretariatet
Kurset i lungeblok på 6. sem. bibeholdes på RH i
efteråret, da det kun viste sig muligt at flytte fore-
læsningerne til Gentofte.
Studielederen har indgået aftale med Dr. Ingridss
Hospital i Nuuk om 4 pladser til klinisk ophold på 9.
sem. To pladser er tildelt studerende med særlig
tilknytning til Grønland, mens de to andre er fordelt
ved lodtrækning.
Læserummene er lukket i perioden 4/7 – 21/8.

6. Drøftelse af det materiale fra repræsentan-
ten for 8. sem.
Det modtagne materiale fra semesterrepræsentanten
blev drøftet grundigt og det blev besluttet at lave et
resume som sendes til farmakologerne, patologerne
og afd. for med. videnskabsteori vedlagt kopi af  de
studerendes evaluering.
Centerdirektørerne havde inviteret Torben Schroeder
med til møde med de øvrige direktører pga vore
store problemer med undervisningslokaler. Ved denne
lejlighed blev det diskuteret, hvordan man kan sikre
større ansvarsfølelse hos underviserne, så aflysning
kan undgås. Det blev aftalt at sekretariatet frem-
over registrere alle uregelmæssigheder, som kan
danne baggrund for en statistik, som sendes til de
undervisningsansvarlige med kopi til center-
direktørerne.

7. Meddelelser fra semestrene
9. sem.: Udtrykte utilfredshed omkring OSCE på
sidste møde, men set i bagspejlet har det været en
god oplevelse. Har sammen med øvrige studerende
på RASK evalueret eksamensforløbet og skrevet brev

til studienævnet, hvor man foreslår karaktergivning
erstattet med bestået/ikke bestået.
13. sem.: Kursus i akut patient var helt fantastisk.

8. Evt.
Patologerne i de 3 klinikudvalg ensretter undervis-
ningen efter fælles målbeskrivelser og konkrete pla-
ner - 7. semester er klar og 8. semester nås forment-
lig over sommeren.

KAGE: Henrik Arendrup tager kage med til mødet d.
25. august 2005.

Referent: Sekretær Rita Dalhammer

MØDEREFERAT 05-05
STUDIENÆVNET FOR
MEDICIN
Møde afholdt: maj 2005
Referent: Mette K. Kristensen
Til stede: Pernille Due, Poul Jaszcaz, Mogens Holst-
Nissen, Birte Glenhøj
Peter Bonde, Kenneth Geving Andersen, Kirstine
Fabritius,  Helene Hvidman.
Michael Hejmadi, Christina Lundin Rydahl, Camilla
Grønlund Hiul
Gitte Birkbøll, Charlotte Paisley

Gæster: Marek Treiman, Jørgen Hedemark, Signild
Vallgarda, Hans Sjöström
Afbud: Lisbeth Roland Hansen, Martin Stampe Noer

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-04. Endvidere
vedlægges godkendt referat 05-03
3. Behandling af og stillingtagen til klage over
eksamen på 1. semester i basal humanbiologi og
medicinsk kemi. Der vedlægges notat udarbejdet af
eksamenskontoret og tilbagemelding fra faget samt
udkast til brev til de studerende, som deltog i eksa-
men
Gæst: Marek Treiman
4. Godkendelse af logbøger for efterårs-
semestret 2005. Udkast til logbøger 7., 9. og 10
semester eftersendes
Gæst: Jørgen Hedemark Poulsen
5. Studie- og eksamensordningen
Ændring af studieordningen, således at der indføres
en eksamen på 9. semester i medicinsk sociologi. Der
vedlægges notat udarbejdet af eksamenskontoret og
forslag fra faget
Gæst: Signild Vallgårda
6. Personsager
7. Godkendelse af eksamensplan for vinter-
eksamen 05/06. Der vedlægges forslag til eksamens-
plan
8. Nedsættelse af professionaliseringsudvalg,
herunder godkendelse af kommissorium. Der ved-
lægges forslag til kommissorium
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9. Drøftelse af henvendelse til studielederen
fra tidligere 7. semesterstuderende om etik i forbin-
delse med patientundersøgelser under klinikophold.
Der vedlægges sagsnotat samt mail af 1. april 2005
samt Lægeforeningens etiske retningslinier for
patienters medvirken i undervisningen
10. Godkendelse af nye medlemmer til udval-
get vedrørende Valgfrie Kurser og Ophold. Der ved-
lægges mail fra udvalgets formand Hanne Colding,
hvori nye medlemmer bringes i forslag
11. Meddelelser
12. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Godkendelse af referat 05-04
Referat af møde 05-04 blev godkendt

Ad 3) Behandling af og stillingtagen til klage over
eksamen på 1. semester i basal humanbiologi og
medicinsk kemi. Der vedlægges notat udarbejdet af
eksamenskontoret og tilbagemelding fra faget samt
udkast til brev til de studerende, som deltog i eksa-
men
Gæst: Marek Treiman
Baggrund: MSR har den 16. februar 2005 klaget over
Basal Humanbiologi og Medicinsk kemi, hvor tenta-
men
 blev afholdt d. 19. januar 2005. Eksamenskollegiets
formand Marek Treiman har haft klagen til udta-
lelse. Herefter blev klagen drøftet på studienævns-
møde d. 8. marts 2005. Det blev på mødet besluttet,
at anmode Marek Treiman om supplerende bemærk-
ninger til sagen, lige som Censorformandskabet blev
anmodet om at vurdere det pågældende opgavesæt,
og sammenholde det med opgavesættene fra de to
foregående tentamener.
Studienævnet har modtaget svar af 1. april fra Marek
Treiman og fra medlem af Censorformandskabet Jan
Fahrenkrug i brev af 5. april 2005.

Opgavesættet er bedømt af Censorformandskabet til
at være sværere end de sæt den blev sammenlignet
med (januar 2004 og juni 2004), men rimeligt sam-
menholdt med målbeskrivelserne.
Marek Treiman gjorde opmærksom på, at eksamens-
kollegiet tilstræber ensartet niveau, men det er
meget svært, når man ikke bare vil gentage spørgs-
målene år efter år. Desuden gjorde han opmærksom
på, at opgavesættet, i MSR´s klage, er sammenlig-
net med et meget "nemt" opgavesæt. Altså fra et år
hvor en større procent del end normalt bestod.
For at imødekomme kritikken af målbeskrivelserne,
vil faget for fremtiden forsyne hver enkelt punkt i
målbeskrivelse med en reference til den mest an-
vendte lærebog. Dette fremgår på nuværende tids-
punkt af SIS, men vil for fremtiden blive koblet
direkte til målbeskrivelsen.

Pernille Due indskød, at Studienævnet tager det som
en selvfølge, at underviserne er orienteret om denne
omlægning.

Helene Hvidman sagde, at MSR som princip finder
det problematisk med henvisninger til kun én bog,
det minder for meget om pensumbeskrivelser. Det
er et skråplan at indføre kun én lærebog. Kan opga-
ven ikke løftes uden specifikke henvisninger ?
Dertil svarede Marek Treiman, at man ikke ønsker
at ensarte de studerendes læsning, men at der pt.
kun bruges denne ene bog i undervisningen. Så man
må vælge enten at have henvisninger til denne ene
bog eller slet ingen henvisninger.

Der var enighed om, at der ikke må være henvisnin-
ger til én lærebog, og at niveau fire målbeskrivelser
skal bruges i stedet.

Michael Hejmadi satte spørgsmål tegn ved, om
målbeskrivelserne for faget var for svære ? Helene
Hvidman tilføjede, at mange af spørgsmålene var
meget detaljerede i forhold til hvor bredt kurset
egentlig er.

Poul Jaszczak sagde, at man ikke skal begynde at
ændre målsætningen for kurset pga. en høj dumpe-
procent i et enkelt semester. Men at man kunne få
nogle af "aftagerfagene" til at kigge på
målbeskrivelserne og vurdere niveauet.

Studienævnet besluttede, at tilbyde de studerende,
der ikke har bestået den pågældende eksamen en
ekstraordinær eksamen.
Der vil blive sendt et brev til hver enkelt stude-
rende.

Ad 4) Godkendelse af logbøger for efterårssemestret
2005. Udkast til logbøger 7., 9. og 10 semester efter-
sendes
Gæst: Jørgen Hedemark
Logbøgerne for 7.,9. og 10. semester efteråret 2005
blev omdelt på mødet.

Jørgen Hedemark gennemgik kort de meget få æn-
dringer i logbøgerne.
Pernille Due konkluderede, at det var svært at god-
kende dem, når bøgerne blev omdelt på mødet. Log-
bøgerne må gennemarbejdes og udsendes i god tid
inden næste studienævnsmøde.

Ad 5) Studie- og eksamensordningen
Ændring af studieordningen, således at der indføres
en eksamen på 9. semester i medicinsk sociologi. Der
vedlægges notat udarbejdet af eksamenskontoret og
forslag fra faget
Gæst: Signild Vallgårda
Baggrund: I forbindelse med arbejdet i udvalget vedr.
integreret eksamener, blev det foreslået, at der skulle
indføres en tentamen  på 9. semester i Medicinsk
Sociologi.

Signild Valgårda gennemgik forslaget til en tenta-
men , og det blev slået fast, at tentamen for fremti-
den erstatter de to opgaver de studerende skal lave
nu.
Der var derefter ingen kommentarer til forslaget, og
studienævnet godkendte følgende studieordnings-
ændring:
Eksamen, der er skriftlig, har en varighed på 3 timer
og bedømmes med bestået/ ikke bestået. Censur-
form er: intern censur og der må gerne medbringes
hjælpemidler.
Eksamen i Medicinsk Sociologi fastsættes til 5 ECTS
points. Samtidig ændres ECTS værdien for Kursus-
attest i Medicinsk Sociologi fra 5 ECTS points til 0
ECTS points. Kursusattesten er fortsat et obligato-
risk studieelement.
Studieordningsændringen træder i kraft pr. 1. sep-
tember 2005 og har virkning for de kandidat-
studerende, der har påbegyndt Kandidatuddannelsen
pr. 1. september 2004. Studerende, der har påbe-
gyndt Kandidatuddannelsen tidligere, skal ikke gen-
nemføre tentamen  i Medicinsk Sociologi.

Studienævnet indstiller forslaget til godkendelse i
Fakultetsrådet.

Ad 6) Personsager

En studerende havde søgt merit for OSVAL II på
baggrund af tidligere studier. Studienævnet beslut-
tede at imødekomme ansøgningen, således at den
studerende fritages for udarbejdelse og eksamen i
OSVAL II.

En studerende havde søgt forlænget frist til bestå-
else af bachelordelen. Studienævnet besluttede på
baggrund af det foreliggende, ikke at imødekomme
ansøgningen. Den studerende udskrives fra studiet.

En studerende havde søgt om tilladelse til at be-
svare skriftlige eksamener ved brug af computer. Da
der ikke foreligger usædvanlige forhold, besluttede
Studienævnet ikke at imødekomme ansøgningen.

En studerende havde søgt om holdsætning på 11.
semester før 10. pga. udveksling. Studienævnet god-
kendte ansøgningen, således at den studerende kan
holdsættes på 11. semester inden 10. semester.

Ad 7) Godkendelse af eksamensplan for vintereksamen
05/06. Der vedlægges forslag til eksamensplan
Eksamensplanen for efterår 05/ vinter 05-06 blev
godkendt.

Ad 8) Nedsættelse af professionaliseringsudvalg, her-
under godkendelse af kommissorium. Der vedlægges
forslag til kommissorium

Der blev på mødet uddelt et forslag til kommisso-
rium for Professionaliseringsudvalget. Studienævnets
medlemmer bedes kigge på det til næste studienævns-
møde, samt komme med forslag til folk "udefra", der
kunne være inspirerende at have med i udvalget.

Ad 9) Drøftelse af henvendelse til studielederen fra
tidligere 7. semesterstuderende om etik i forbin-
delse med patientundersøgelser under klinikophold.
Der vedlægges sagsnotat samt mail af 1. april 2005
samt Lægeforeningens etiske retningslinier for
patienters medvirken i undervisningen

På baggrund af en henvendelse fra en studerende til
Studienævnet, blev de etiske regler for de studeren-
des færden i klinikkerne diskuteret.
Der foreligger allerede helt klare regler på området
( Den almindelige Danske Lægeforenings etiske reg-
ler).

Da der ikke er tale om en klage vil henvendelsen
ikke blive behandlet som en sådan, og man vil derfor
ikke rette henvendelse til de implicerede.
Studienævnet vil skrive til alle klinikudvalgene og
den studerende, og orientere dem om, at man har
diskuteret emnet, og at Studienævnet går ud fra, at
man i undervisningen følger de nævnte retningsli-
nier.

Emnet vil blive diskuteret yderligere  på et
Studienævnsmøde i efteråret efter oplæg fra de stu-
derende i Studienævnet.

Ad 10) Godkendelse af nye medlemmer til udvalget
vedrørende Valgfrie Kurser og Ophold. Der vedlæg-
ges mail fra udvalgets formand Hanne Colding, hvori
nye medlemmer bringes i forslag
Formand for VKO udvalget Hanne Colding havde
fremsendt forslag til to nye medlemmer i udvalget:
Klinikchef, overlæge, klinisk lektor Jørgen
Kirkegaard og
Konst. overlæge, dr. med., ph.d. Jakob Ulrichsen

Begge blev godkendt af studienævnet.

Ad 11) Meddelelser
Studieledelsen og studieadministrationen havde på
baggrund af en klage til Dekanen, holdt et møde med
farmakologerne.
Referatet fra mødet samt kopi af klagen fra Farma-
kologisk afdeling vil blive sendt til studienævnsmed-
lemmerne.
Endvidere fremsendes referat fra et møde med
patologerne.

Mødet med farmakolgerne var godt og konstruktivt.
Man diskuterede målbeskrivelser for faget (mangler
pt.), ændring af proceduren for udarbejdelse af eksa-
mensopgaver (så farmakolgerne ikke kobles på til
sidst) samt udpegning af en fagansvarlig.
Pernille Due vil endvidere svare dekanen skriftligt
på klage.

Ad 12) Eventuelt
Helene Hvidman: En studerende på gl. 12 semester
havde klaget til MSR, da den studerende i flere om-
gange havde følt, at den gamle studieordning og de
studerende på denne ordning, blev nedgjort i forhold
til den nye ordning og de studerende på den ny ord-
ning.
Michael Hejmadi sagde at han, som studerende på
12. semester, ikke havde bemærket det.
Pernille Due slog fast, at man naturligvis opfordrer
alle kliniske lektorer til at tage undervisningen seri-
øst, også på den gamle ordning.

Poul Jaszczak refererede fra et møde med folkene
bag undervisningen i blodtypeserologi. Man var ble-
vet enige om, at målsætningen for kurset skulle ju-
steres, og at undervisningen evalueres.

STUDIET



6
GODKENDT MØDE-
REFERAT 05-06
STUDIENÆVNET FOR
MEDICIN
Møde afholdt: 7. juni 2005 kl. 15.00
Sted: 9.1.68
Referent:  Mette Kilsgaard Kristensen

Til stede: Pernille Due, Mogens Holst Nissen, Poul
Jaszczak (fra kl. 16), Charlotte Paisley, Lisbeth Ro-
land Hansen, Gitte Birkbøll, Louise Fejerskov, Ca-
milla G. Hiul, Grodon Jehu, Helene Hvidmann, Kir-
stine F. Fossager, Peter Bonde, Michael Hejmadi,
Kenneth Geving Andersen
Afbud: Birthe Glenthøj

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-05. (eftersendes)

./. 3. Personsager
4. Studie- og eksamensordningen

./. a) Behandling af forslag til ændret
holdstørrelse i cellebiologi
./. b) Drøftelse af forslag om revision
af 1.-5. semester.

Gæst: Hans Sjöström
./. c) Midlertidig ordning for TAS un-
dervisning.

Evt. gæst fra faget.
./. 5. Etik i den kliniske undervisning
./. 6. Godkendelse af farmakologis repræsen-
tant i Følgegruppen
./. 7. Henvendelse fra MSR vedr. mødeaktivi-
tet i semesterudvalgene.
./. 8. Engelsk sproget undervisning i biokemi
på 5. semester
./. 9. Fastsættelse af retningslinier for
transportgodtgørelse i forb. med        klinisk ophold.
./. 10. Drøftelse af (manglende) fremmøde til
ikke obligatorisk undervisning
./. 11. Orientering om tilbagemeldinger fra
fagene vedr. studienævnets forslag på basis af inte-
greret eksamensudvalgs indstilling.

12. Meddelelser
13. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med et nyt punkt 12 : FUSU,
derfor Meddelser pkt. 13 og Eventuelt pkt. 14.

Ad 2) Godkendelse af referat 05-05
Referatet vil bliver eftersendt, og evt kommentarer
kan mailes til
studiesekretær Mette K. Kristensen.

Ad 3) Personsager
          Referatet fra dispensationsudvalgsmøde d. 24.
maj blev godkendt.

Personsager:

En studerende havde søgt om genbehandling
af ansøgning om forlænget friste for beståelse af
bachelordelen. Studienævnet besluttede at den stu-
derende kan søge om genindskrivning, såfremt den
studerende kan dokumentere en bedring af forhol-
dene.

En studerende havde søgt om genbehandling
af ansøgning om forlænget friste for beståelse af
Fase II. Studienævnet fandt ikke nye oplysninger,
der kan begrunde yderligere tidsfristforlængelse, og
studienævnet fastholder udskrivning.

En studerende havde søgt om et ekstra
eksamensforsøg i genetik samt forlænget frist for
beståelse af bachelordelen.

Studienævnet besluttede at tilbyde et sid-
ste forsøg i genetik, og derved forlængelse af frist for
beståelse af bachelordelen. Misligeholdelse af pla-
nen vil medføre udskrivning.

En studerende havde søgt om ekstraordi-
nær eksamen i genetik. Studienævnet kunne ikke på
det foreliggende grundlag godkende et ekstraordi-
nært forsøg, og den studerende udskrives.

          En studerende havde søgt om, at få ændret et
resultat fra "udeblevet" til "syg", samt tilladelse til
ekstraordinær eksamen i genetik. Studienævnet god-
kendte en ændring af resultatet samt et ekstraordi-
nært forsøg i genetik.

         En studerende havde søgt forlænget frist for
overholdelse af 2-års reglen. Studienævnet kunne på
det foreliggende ikke godkende ansøgningen, og ud-
skrivningen fastholdes.

         En person, med en afsluttet kandidatgrad,
havde søgt om optagelse på medicinstudiet. Studie-
nævnet kunne ikke godkende ansøgningen, og det
meddeles ansøgeren, at han ikke kan optages på
medicinstudiet.

         En studerende havde søgt om genbehandling
af ansøgning om forlænget frist for beståelse af
bachelordelen, da det ikke klart fremgik af afslaget,
om studienævnet havde forholdt sig til alle aspekter
af sagen. Det havde studienævnet, og udskrivningen
fastholdes.

Ad 4) Studie- og eksamensordningen
          a) Behandling af forslag til ændret holds-
tørrelse i cellebiologi

          Studienævnet havde modtaget henvendelse
fra lektor LArs Kayser med forslag til ændring af
holdstørrelsen i cellebiologi, da det er undervisernes
og kursusledelsen opfattelse at SAU 24 holdene er
for store til at den enkelte underviser kan opnå en
ordentlig dialog med alle de studerende.
          Studienævnet godkendt forslag "nyt 2" medfør-
ende at undervisningen ændres til SAU 12, da æn-
dringen udformes således, at den er omkostnings-
neutral.

b) Drøftelse af forslag om revision af 1.-5.
semester.
              Gæst: Hans Sjöström

Pernille Due takkede Hans Sjöström for den
fine og gennemarbejdet rapport.

Det blev besluttet at sende rapporten til
alle relevante kursusledere, og bede dem kommen-
tere omstruktureringen af fagene senest medio august.
Rapporten inkl., kommentarerne vil blive behandlet
på studienævnsmødet d. 6. september.

c) Midlertidig ordning for TAS undervisning.

Studienævnet har fra følgegruppen modta-
get forslag til en midlertidig ordning for TAS under-
visningen, da kurset har været dårligt evalueret, og
da revisionen af 1.-5. semester  ikke når at træde i
kraft til efteråret. Forslaget var inden mødet sendt
til Afd. for almen medicin mhp kommentarer. Afde-
lingsleder Klaus Witt fra Afd. for almen medicin sendte
efterfølgende på vegne af afdelingen kommentarer
til studienævnet. Afdelingens holdning er, at det er
mest hensigtsmæssigt at gennemføre den sædvan-
lige og allerede planlagte undervisningen i efter-
året, med de forbedringer, der er mulige inden for
rammerne. Dette for at undgå at der bruges store
ressourcer på at udforme nye initiativer, der alene
kommer til at gælde et enkelt semester.

Studienævnet vedtog at gennemføre under-
visningen efter gældende studieordning, og afvente
en færdig revision af 1.-5. semester inden kurset
ændres.

Ad 5) Etik i den kliniske undervisning

Studienævnet behandlede på sit møde i maj
en henvendelse fra en studerende vedrørende over-
holdelse af de etiske regler under klinikopholdet.
Efterfølgende orienterede studielederen de tre klinik-
udvalg om henvendelsen og pointerede, at det er
studienævnets bestemte holdning , at Den Alminde-
lige Danske Lægeforenings retningslinier i undervis-
ningen danner grundlag for den kliniske undervis-
ning.  Endvidere blev det pågældende sygehuset fore-
lagt sagen, og har efterfølgende skriftligt og mundt-
ligt redegjort for Studieledelsen.

Studienævnet besluttede, at forud for
efterårssemestret 2005 skal de etiske regler samt
regler om tavshedspligt sendes til alle studerende
fra 6. sem. og frem. For fremtiden sendes materialet
til alle kommende 7.+ 9. sem. studerende sammen
med andet materiale vedr. semestret. Materialet
sendes endvidere til kliniske lektorer i forbindelse
med ny ansættelser.

Ad 6) Godkendelse af nyt medlem af Følgegruppen

Studienævnets forslag til nyt medlem af
Følgegruppen er Erling Mellerup.

Erling Mellerup blev godkendt som nyt
Medlem af Følgegruppe.

Ad 7) Henvendelse fra MSR vedr. mødeaktivitet i
semesterudvalgene.
          Studienævnet havde fra MSR modtaget en
henvendelse vedrørende manglende mødeaktivitet i
nogle af semesterudvalgene.

Studienævnet besluttede, at man vil rette
henvendelse  til semesterudvalgene og bede om refe-
rater fra de sidste tre møder. Ud fra disse referater
kan studienævnet så afgøre hvilke semesterudvalg,
der stadig er relevante og har opgaver, og hvilke der
evt. kan slås sammen til deludvalg.

Endvidere blev det besluttet at alle
semesterudvalgsformænd og kursusledere skal have
tilsendt godkendt studienævnsreferater.

Ad 8) Engelsk sproget undervisning i biokemi på 5.
semester

          Studienævnet havde modtaget henvendelse
fra et hold der var blevet undervist af en engelsk-
talende lærer. De studerende mener, at de inden
undervisning bliver givet på engelsk burde informe-
res, så de ikke stilles dårligere end andre stude-
rende, såfremt de har problemer med at blive under-
vist på andet sprog end dansk.

Studienævnsmødet besluttede, at indtil
internationaliseringsudvalgets rapport var færdig og
kunne komme med retningslinier for fremtiden - ville
man bede fagene:
1) informere de studerende inden semestret, såfremt
en eller flere undervisere vil undervise på engelsk
2) lade det være valgfrit for de studerende at være
på det "engelsksprogede" hold
3) sikre, at de undervisere, som skal undervise på
engelsk er sprogligt velkvalificerede

Ad 9) Fastsættelse af retningslinier for transport-
godtgørelse i forb. med        klinisk ophold.

Studienævnet havde på sit møde i januar
2005 besluttet en midlertidlig ordning for refusion af
transportudgifter i forbindelse med ophold i Rønne
og Nykøbing F., og skulle derfor beslutte hvorvidt
denne  ordning skulle gøres permanent.

Studienævnet besluttede, at tilbyde de stu-
derende med klinisk ophold i Rønne og Nykøbing F.
hjemrejse hver weekend mod aflevering af bilag,
gældende fra efteråret 2005.

Endvidere blev det besluttet, at studerende
med klinisk ophold på Grønland vil få refunderet én
returbillet i forbindelse med opholdet.

Ad 10) Drøftelse af (manglende)fremmøde til ikke
obligatorisk undervisning

Punktet blev rykket til næste studienævns-
møde, da der er kommet nye henvendelser vedrø-
rende emnet.

Ad 11) Orientering om tilbagemeldinger fra fagene
vedr. studienævnets forslag på basis af integreret
eksamensudvalgs indstilling.

Punktet blev rykket til et kommende møde.

Ad 12) FUSU
Koordinationsudvalget nedlægges og bliver

til FUSU. Studienævnet skal komme med forslag til
medlemmer af udvalget inden d. 13. juni. Pernille
Due vil samle forslagene til egnede personer og ind-
sende dem inden 13. juni. Der var enighed i studie-
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nævnet om at anbefale: Hans Sjöström, Svend Adam-
sen og Steffan H. fra Lund.

Ad 13) Meddelelser

a) På baggrund af en konkret sag, vil studie-
ledelsen stramme op på dokumentationen i forbin-
delsen med tilstedeværelse ved obligatorisk under-
visning. Der skrives til alle kurser med obligatorisk
undervisning, at de for fremtiden må sikre, at der
ikke snydes med fremmøde.

b) Den nye adgangsbekendelse er trådt i
kraft, og betyder bl.a. skærpede krav til medicin-
studiet.

c) Næste studienævnsmøde bliver tirsdag d.
23. august. kl.15.00

Ad 14) Eventuelt

- Peter  Bonde fremhævede at der var et
problem vedr. kursus i rehabilitering og hvorvidt
dette skulle være godkendt for at gå til eksamen i
neuropsyk.

REFERAT AF KLINIK-
UDVALGSMØDE I KKK
MANDAG D. 6.6 2005
Tilstede: Lektor Vibeke Backer, Lektor Nina
Skovgaard, stud.med Mie-Ran Yoon, stud.med Jacob
Rasmussen, stud.med Martin Christensen, Studie-
sekretær Susan Post, Assistent Hanne Jensen.

Afbud: Formand Sten Madsbad, Lektor Michael
Krogsgaard, Professor Birthe Høgh

1.
Dagsorden godkendt.

2.
Referat fra foråret 2005
godkendt.

3.
a. Meddelelser fra formanden: Formanden

ikke til stede.
b. Meddelelser fra undervisere: Det skal ind-
skærpes overfor 7.semesters undervisere, at lektions-
emnerne i SIS skal følges. Tillige indskærpes det for
de studerende, at de skal opgive deres punkt.ku e-
mail-adresse til sekretariatet, så informationer kan
rundsendes. Der er fra underviserne på 4.sem ytret
ønske om en fælles introduktion ved den lægelige
direktør og hospitalsdirektøren, der skal fortælle om
hospitalets administration og logistik.
c. Meddelelser fra studerende: ingen.
d. Meddelelser fra sekretariatet: Overgangs-
ordningen: 11.sem gl. studieordning efteråret 2005
afvikles på Hvidovre. Skulle det blive nødvendigt
med endnu et 11. sem i foråret 2006, vil det ligeledes
blive afholdt på Hvidovre. 12.sem foråret 2006 vil
blive afholdt på Rigshospitalet.
Mohammed Jaffar er blevet stud.rep i Rådet for Kli-
nisk Uddannelse på Hvidovre Hospital.
e. Meddelelser fra studienævnet: ingen.

4.
Der mangler generelt studenterrepræsentanter ved
klinikudvalgsmøderne. Der fremstilles forslag om at
der i forbindelse med udsendelse af semesterstarts-
brev, fra klinikudvalgets side udpeges repræsentan-
ter fra hvert semester på linje med hold-
formandsposten.

5.
7.sem vil foregå på AH og BBH indtil til implemente-
ring af ny studieordning er komplet.
9.sem vil foregå på HH, Slagelse, Rønne og Nykøbing
Falster.
10. sem kommer til at foregå efter et rulleskema,
hvor holdsætningen vil være på tværs af klinik-
udvalgene. Der oprettes i E2005 10 hold á 6 stude-
rende i hvert klinikudvalg.  Intet ligger dog endeligt
fast endnu.

6.
Gl. ordning: 12.sem 88 stud, 13.sem 67 stud.

Ny ordning: 7.sem 75 stud, 8.sem 49 stud, 9.sem 60
stud, 10.sem 57 stud, 11.sem 4 stud.

7.
Opgørelse over aflyst undervisning præsenteres. På
denne baggrund indskærpes for underviserne, at der
ikke aflyses undervisning, da det er meget arbejds-
krævende at arrangere erstatning. Tilmed er der
brugt megen tid på planlægningen.

8.
Der er kommet evalueringer fra 9.sem på yder-
hospitalerne, og de er generelt positive.
Nogle afdelinger savner at få evalueringerne fra stu-
denterne oplyst.
12.sem gl. ordning evalueringerne er generelt ok, et
tilbagevendende klagepunkt er dog, at nogle af de
centrale forelæsninger er identiske med de decen-
trale forelæsninger. Men det har man ikke tænkt sig
at gøre noget ved.

9.
Jacob Rasmussen stopper som stud.sek. på BBH, grun-
det vikariat. Der er endnu ikke fundet en afløser.
Angiveligt lukkes lokale 8 på BBH, men der er indtil
videre booket undervisning i det!
Mødedatoer for efteråret 2005:
· Mandag d. 5/9 kl. 15.30 i lungeamb.
konferencelokale BBH
· Mandag d. 12/12 kl. 15.30 afsnit 152 på HH

Mødet afsluttes kl. 16.40

Referenter Mie-Ran Yoon og Martin Christensen

PANUMPOSTEN
INDFØRELSE AF KVALIFICERET
ANSÆTTELSESSTOP FRA 1.
SEPTEMBER 2005

Fakultetet står i det kommende budgetår over for
ganske betydelige økonomiske udfordringer, da der
er udsigt til, at bevillingerne til Fakultetet reduce-
res væsentligt i 2006. Derfor skal udgifterne bringes
ned, og et blandt flere midler vil være at reducere
lønudgifterne i forbindelse med naturlig afgang. Des-
uden er et kvalificeret ansættelsesstop trådt i kraft
med virkning fra den 1. september 2005.

Et ”kvalificeret ansættelsesstop” er ikke ensbety-
dende med et totalt ansættelsesstop, men indebæ-
rer, at enkelte stillingsbesættelser på baggrund af
en konkret vurdering kan undtages, således at fakul-
tetet kan opretholde kritiske funktioner og indfri
formelle bindinger over for eksterne parter.

Efter 1. september 2005 skal opslag af samtlige stil-
linger (inkl. vikarstillinger) forelægges dekanatet til
godkendelse med en begrundet indstilling fra institut-
lederen om, hvorfor det for instituttet/afdelingen er
uomgængeligt nødvendigt og afgørende for den fort-
satte funktion, at den pågældende stilling opslås og
besættes nu. Hermed er der mulighed for, at enkelte
stillinger kan slås op til besættelse, men under op-
retholdelse af det overordnede sigte: at antallet af
besatte stillinger (i hvert fald på kort sigt) skal ned-
bringes for, at der kan bringes balance i økonomien
også i 2006.

På fakultetets hjemmeside findes information om,
hvilke stillinger, der er friholdt fra ansættelsesstop.

Dispensationer fra ansættelsesstoppet - enten i form
af ønsker om stillingsopslag eller stillingsbesættelser
uden opslag - skal forelægges for dekanatet og frem-
sendes til økonomiafdelingen, fm. Maria Østrup An-
dersen.

Yderligere information: www.sund.ku.dk/organisa-
tion/Faksekr/Ansættelsesstop_310805.doc eller
Fakultetssekretariatet, att. Maria Østrup Andersen,
moa@adm.ku.dk

BØRGE G. NORDESTGAARD
HOLDER TILTRÆDELSES-
FORELÆSNING OM GENETISK
EPIDEMIOLOGI DEN 16. SEP-
TEMBER

Fakultetets nytiltrådte professor i Genetisk Epide-
miologi overlæge, dr.med. Børge G. Nordestgaard
afholder tiltrædelsesforelæsning fredag den 16. sep-
tember kl. 14.

Forelæsningen har titlen ”Genetisk epidemiologi: Arv,
livsstil og folkesygdomme” og finder sted i Store
Auditorium på Herlev Universitetshospital, Herlev
Ringvej 75, 2730 Herlev

Børge G. Nordestgaard er ansat som klinisk profes-
sor ved Klinisk Institut for Diagnostiske Fag med
samtidig ansættelse som overlæge ved Klinisk Bio-
kemisk Afd., Herlev Universitetshospital.

CAND.SCIENT.SAN. ER NY
SUNDHEDSFAGLIG KANDIDAT-
UDDANNELSE PÅ SUND

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København
har åbnet for indskrivning ved den nye sundheds-
faglige overbygningsuddannelse, cand.scient.san.

Uddannelsen er en 2 årig kandidatuddannelse og ret-
ter sig mod sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter,
jordemødre og andre med en sundhedsfaglig baggrund,
som ønsker at tilføre deres faglighed en videnskabe-
lig overbygning, eller som ønsker at videreuddanne
sig inden for forskning, undervisning eller kvalitets-
udvikling.

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har studie-
start pr. september 2006.

Kommende studerende med sundhedsfaglig uddan-
nelse på bachelorniveau og som ønsker optagelse på
den nye kandidatuddannelse skal dog først gennem-
føre den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse, der
har studiestart pr. februar 2006.

Studieleder for den nye uddannelse er professor
dr.med. Mikael Rørth.

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att.
studieadministrator Lisbeth Roland Hansen,
lrh@adm.ku.dk eller www.sund.ku.dk/studieinfo/ud-
dannelse

FAKULTETET BYDER 857 NYE
STUDERENDE VELKOMMEN TIL
STUDIEÅRET 2005-2006

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har gennem
Den Koordinerede Tilmelding, KOT, fået tilsagn om
at modtage i alt 646 nye studerende. Det er 486
stud.med., 101 stud.odont og 59 studerende på
folkesundhedsvidenskab.

Hertil kommer 28 nye studerende, som er optaget på
humanbiologi, 56 nye studerende på molekylær bio-
medicin, der udbydes sammen med Det Naturviden-
skabelige Fakultet og 67 på medico-ingeniør uddan-
nelsen, der udbydes sammen med DTU. Endelig be-
gynder 30 nye studerende på Master of Intenational
Health og 30 på Master of Public Health.

De reelle optagelsestal kan være let ændrede, da
enkelte studerende på opgørelsestidspunktet mang-
lede at give tilsagn om optagelse.

FAKULTETET NEDSÆTTER DET
UDDANNELSESSTRATEGISKE
UDVALG

På baggrund af en lang række forslag til sammensæt-
ning af Fakultetets Uddannelsesstrategiske Udvalg
(FUSU) har dekanatet nu nedsat udvalget som har
følgende sammensætning:

Studieledere
Pernille Due, Lis Almer, Lisbeth Knudsen, Bodil
Norrild, Steen Dissing, Niels-Henrik Holstein-
Rathlou, Allan Krasnik, Helle Samuelsen og Jørgen
Vinten.

Institutledere
Erik Lykke Mortensen, Institut for Folkesundhed-
svidenskab, Nils Erik Fiehn, Odontologisk Institut
og Henrik Thomsen, Klinisk Institut for Diagnosti-
ske fag.
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Medlemmer med særlig interesse for fakultetets
uddannelser
Stefan Lindgren, Lunds Universitet, Hanne Colding,
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi,
Jens Juul Holst, Medicinsk Fysiologisk Institut og
Hans Sjöström, Institut for Medicinsk Biokemi og
Genetik. PUCS er repræsenteret ved Lars Kayser og
CKU ved Charlotte Ringsted.

Studerende
Helene Hvidman, medicin, Kenneth Geving Ander-
sen, medicin, Line Bisgaard, folkesundhedsvidenskab,
og Katja Lundberg Maric, molekylær biomedicin.

FUSU, der holder sit første møde den 6. september
2005, skal rådgive dekanat, Fakultetsråd og studie-
nævn i spørgsmål af uddannelsesstrategisk interesse,
især på prægraduat niveau og sammenhængen med
den postgraduate forskeruddannelse.

Studievejledningen

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING UGE   37-38

Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Onsdag   14/9 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International
Onsdag  14/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager           Medicin
Torsdag  15/9 1600 – 1700 1300 – 1600 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  15/9 1900 – 2000 1700 – 1900 Ulrik Bodholdt                   Medicin
Fredag  16/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International

Mandag  19/9 1500 – 1600 1200 – 1500 Christina Rydahl Lundin Medicin
Onsdag   21/9 1000 – 1200 Tina Gottlieb     International
Onsdag  21/9 1700 – 1800 1400 – 1700 Malene Esager                   Medicin
Torsdag  22/9 1300 – 1530 Gordon Thomas Jehu         Medicin
Torsdag  22/9 1900 – 2000 1700 – 1900 Ulrik Bodholdt                   Medicin
Fredag  23/9 0900 – 1000 1000 – 1200 Tina Gottlieb International

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

DISPENSATIONSANSØGNINGER!
1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER !
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.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du
regne med, at denne holdplads er din
eneste undervisningsmulighed på det
pågældende semestertrin. Hvis du
udebliver uden nogen grund, kan du
kun få gentaget undervisningen, hvis
der er en ledig plads på det næste
semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fra-
vær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden
eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste
etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gen-
tagelse af undervisningen i det efterfølgende seme-
ster. Du skal søge, så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i
tvivl !!

MERIT
Studerende der har læst andre
uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende
eksamen.

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).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du
skal have til foråret 2006 skal du ansøge
nu!

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.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet
besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid
til skriftlige eksaminer.

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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ER DU GRAVID?
Der er kommet nye regler for ekstra
tid til eksamen såfremt man er
gravid.

Følgende er gældende:
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.

FØR DET ER FOR SENT!
4. GANGSFORSØG OG
TIDSFRISTFORLÆNGELSE

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

Studienævnet kræver at man har haft en per-
sonlig samtale med en studievejleder før sager
af denne karakter kan behandles.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Henvend dig straks i
studievejledningen, hvis der er risiko
for at du kommer ud i sådanne eller
lignende problemer !

Studienævnet

1.-5. semester

ORDBØGER TIL EK-
SAMEN
Det er muligt for udenlandske
studerende at medbringe nudansk
ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge eller Sverige. Det er til
gengæld muligt at aflevere de skriftlige opgaver og
eksamensbesvarelser på svensk eller norsk. Dog skal
man huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt
medicinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk
ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis
man er fra et af disse nordiske lande

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til
tentamen i basal humanbiologi og
kemi på 1. semester skal samtlige
obligatoriske studieelementer i
faget være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
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.

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

OBLIGATORISK UNDER-
VISNING I TIDLIG AL-
MEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

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

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.

6.-13. semester
VALG TIL STUDENTER-
GRUPPEN I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPI-
TALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinik-
udvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på
hvert semester tilknyttet klinikudvalget.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:

13. semester: Niels Fuglede
12. semester: Mette Lenstrup
11. semester: Lisbeth Ellegaard
10. semester: Thea Møller
9. semester: Hellen Edwards
8. semester: Maria Svane
7. semester: Barbara Rubek Nielsen
6. semester: Mangler repræsentant

Suppleanter:
13. semester: Michael Hejmadi
7. semester: Anna Karin Irene Axelsson

Valget afholdes torsdag d. 06.10.05 kl. 14:30 ved
klinikudvalgs sekretariatet 53.13 i Teilumbygningen.

STUDIET
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Annoncer
LÆSEMAKKER SØGES
til opgaveløsning og gennemgang af miljø- og
arbejdsmedicin.
Ring til Anders på 21246699 el. 32876164
Mail: Ais@gjk.dk

LÆSEMAKKER SØGES
8. Semester
Ring hvis du er interesseret
Henrik
2751 0007
hvhansen@gmail.com

RASKE MÆND MEL-
LEM 18 OG 35 ÅR SØ-
GES TIL NEUROFYSIO-
LOGISK UNDERSØ-
GELSE
Til undersøgelse af serotonins effekt på
neurofysiologiske funktioner søges raske mand-
lige forsøgspersoner. Forsøget foregår på Bispe-
bjerg hospital.

Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide
af kroniske sygdomme
Du må ikke tidligere have lidt af eller lide af
psykiske sygdomme
Du må ikke have søskende, forældre eller børn
med psykiske sygdomme
Du skal være ikke-ryger
Du må ikke tage fast medicin
Du må ikke bruge euforiserende stoffer
Du må ikke have et dagligt alkoholforbrug
Du må ikke have haft meningitis eller hjernery-
stelse
Du må ikke have været med i et tidligere forsøg
i foråret.

Undersøgelsen foregår over to dage med mini-
mum en uges mellemrum og vil tage 6-7 timer pr
gang.På hver af dagene, vil du møde ind om
morgenen, og få målt blodtryk, puls og taget
EKG, hvorefter du enten modtager placebo eller
aktiv stof (selektiv serotonin reuptake hæmmer,
engangsdosis). Ugen efter  vil du komme i den
modsatte gruppe. Du skal desuden møde op til et
kort interview af ca en times varighed forinden
disse 2 dage  Der er ingen forventelige bivirknin-
ger ved det aktive stof.
Efter ca. 3 timer vil du få påsat elektroder i
ansigtet (EMG) og elektroder på hovedet (EEG).
Herefter vil du blive sat i et rum, hvor du vil
blive udsat for forskellige lydstimuli, samtidig
med at EEG og EMG vil blive registeret. Der vil
blive givet økonomisk kompensation i form af
Netto-gavekort (skattefrit) på 1000 kr

Kontakt:

Malene Wienberg
26712351
wienberg@stud.ku.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES TIL VIDENSKA-
BELIG UNDERSØ-
GELSE
Du skal have hudtype I-III (lys hud) og være over
18 år.

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 septem-
ber 2005.
· Sted: Hudafdelingen, Bispebjerg Hospital.
· Fremmøde: 5-6 gange over en uge.
· Deltagelse honoreres med 600 kr. kontant (skat-
tepligtigt) eller som gavekort.
· Henvendelse: Læge Annesofie Faurschou, Tlf.:
3531 6098.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité
(KF 01-272662).

STUD. MED’ER SØGES
TIL ALLERGI OG
LUNGEKLINIKKEN
HELSINGØR SNAREST.
Vi er: Et team bestående af to speciallæger, en
projektsygeplejerske, 1 sekretær og tre stud.
med. fra første såvel som sidste semestre. Vi
satser på høj kvalitet og fleksibilitet hos medar-
bejderne og os selv samt et godt arbejdsklima.
Sted:
Sct. Olaigade 39, 1. sal 3000 Helsingør,   (tirsdag
-torsdag)
Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup (mandag)
Tlf. 4970 2216 tirsdag – torsdag 09-13.

Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer med ud-
gangspunkt i overenskomsten med FADL. Udfor-
drende arbejde med direkte patientkontakt og
kliniske undersøgelser indenfor specialerne al-
lergi og lungesygdomme primært lungefunktions-
undersøgelser, bronkial provokationer, hudprik-
test, provokationer og arbejdsfysiologiske test.
Forskning er mulig og oplæring finder sted. Kli-
nikken er indrettet med moderne apparatur og
IT værktøj herunder elektronisk journal og
intranet.

Vi ønsker: Stud. med.’er, der kan arbejde selv-
stændigt og i et selvafløsende team. Du skal
være meget omhyggelig og have en god patient
kontakt d.v.s. Du skal kunne lide patienter, og
du ønsker en udannelse såvel klinisk som viden-
skabeligt. Du er frisk og kan tage et nap med
tirsdage, onsdage og torsdage mellem 9 og 16 og
nogle mandage 14-18.
Yderligere oplysninger: www.allergia.dk hvor du
finder stillingsbeskrivelsen, eller ring.

Flemming Madsen overlæge dr. med og Lars
Frølund overlæge dr. med. 49702216 tirsdag-tors-
dag 12-15.

STUDENTERJOB PR. 1.
OKTOBER 2005
Afdeling for Almen Medicin søger en studenter-
medhjælp ca. 6 timer om ugen til diverse opga-
ver på medicinstudiets 1., 2. og 13. semester.
Arbejdstiden vil være fordelt således: 3-4 timer
hver uge og 8 hele dage pr. semester der skal
dækkes af vores 2 studentermedhjælpere.

Arbejdsopgaverne: Kopiering, almindelige kon-
tor ad hoc opgaver, klargøring af videokameraer
og båndoptagere til studenterudlån samt meget
andet.

Dine kvalifikationer: Teknisksnilde, service-
minded, ordenssans. Du skal have lyst til at indgå
i et samarbejde med afdelingens sekretærer og
en anden studentermedhjælp.

Er du interesseret i ovenstående så send hur-
tigst muligt et par ord på om dig selv på e-mail
til Lise Høyer - L.Hoyer@gpmed.ku.dk.

Afdeling for Almen Medicin, Center for Sundhed
og Samfund, Øster Farimagsgade 5, opg.Q, 1014
Kbh K.

STUDENTER-
REPRÆSENTANTER
TIL ANKENÆVN SØ-
GES
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet søger
studenterrepræsentanter til ankenævn. Et anke-
nævn bliver nedsat, når en studerende ønsker at
anke en afgørelse i en klagesag over eksamen.
Ankenævnet består i henhold til Eksamens-
bekendtgørelsen af en censorformand, en censor,
en eksaminator og en studerende. Fremgangs-
måden er at, du bliver kontaktet af en medarbej-
der fra Eksamenskontoret om du er interesseret
i at deltage i et ankenævn, herefter får du mate-
rialet tilsendt til gennemlæsning. I 3 ud af 4
sager kan anken afgøres skriftlig,  men i enkelte
tilfælde skal der et møde til. Det er censor-
formanden, der står for kommunikationen mel-
lem ankenævnets medlemmer.

Jobbet er ulønnet, og der er ingen krav til hvor
mange ankesager, man skal påtage sig pr. seme-
ster. Det eneste adgangskrav er at man er ind-
skrevet på medicinstudiet. Du kan til enhver tid
meddele, hvis du ikke længere ønsker at deltage.

En studerende, der har deltaget som studenter-
repræsentant i adskillige Ankenævn fortæller, at
jobbet giver indsigt i og forståelse for hvordan
eksaminer bliver bedømt, og at man bliver bedre
forberedt til egne eksaminer. Man får samtidig
repeteret ”gammelt” eksamenspensum og får ind-
blik i kommende pensum. Desuden kan man bedre
hjælpe medstuderende og er med til at sikre at
Ankesagerne får en retfærdigbehandling.

Såfremt du er interesseret og har lyst til at blive
studenterrepræsentant i Ankenævn, kan du kon-
takte undertegnede pr. mail eller telefon. Har du
yderligere spørgsmål, må du også meget gerne
kontakte mig.

Mange hilsner

Susanne Simonsen
Eksamenskontoret
Mail: ssi@adm.ku.dk
Tlf. 35 32 65 36

ALLE BØGERNE ER I
MEGET PÆN STAND:
Krukow-Nielsen Biokemi 300,-

Sobotta Bind I & II 650,-

Guyton & Hall 10. udg. 100,-

Guyton & Hall 10. udg 100,-

Matthiesen    Overflade anatomi 90,-

Supplerende noter i fysiologi 10,-

Egeberg CNS 20,-

Ring til 26122840

INDRE ORGANER
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FORSKNINGSINTER-
ESSERET?
Så har vi måske det rette studiejob til dig.

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. 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                       Malene Kirchmann
Jes Olesen

Læge, klinisk assistent Læge, klinisk assi-
stent Professor, overlæge, dr.med.
43 23 21 61 43 23 27 14
ahauge@dadlnet.dk            kirchmann@dadlnet.dk

Dansk Hovedpine Center, Neurologisk Afdeling,
KAS Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

STILLINGSOPSLAG
2005
Scholarstipendiater på 1 år til
Klinisk Farmakologisk Afd.,
Rigshospitalet

Der opslås hermed to fuldtids scholarstipendiater
til et tidsbegrænset projekt med hovedarbejds-
sted i Sektion for Kliniske Forsøg, Lægemiddel-
styrelsen. Ansøgerne forventes at være læge-
studerende, farmaceutstuderende eller være til-
knyttet et andet sundhedsvidenskabeligt studium.
Projektet vil evt. kunne udgøre et speciale.
Projektets titel er Udviklingen i den forsker-
initierede kliniske lægemiddelforskning i Dan-
mark i perioden 1993 – 2005. Formålet er at
belyse den faktiske udvikling i den offentlige
lægemiddelforskning – ikke kun ved hjælp af an-
tallet af forsøg, der er anmeldt, men også ved at
undersøge kvaliteten og omfanget af de forsøg,
der er blevet udført.

Projektet er initieret af Klinisk Farmakologisk
Afd., Rigshospitalet, Københavns Universitets-
hospitals GCP-enhed og Lægemiddelstyrelsen.

Jobbets indhold vil omfatte:
Hovedopgaven bliver at udføre en detaljeret gen-
nemgang af en udvalgt del af de kliniske
lægemiddelforsøg, der har været anmeldt til
Lægemiddelstyrelsen i perioden 1993 til 2005.
Herudover vil scholarstipendiaterne skulle del-
tage i
· den endelige planlægning af projektet
· dataindsamling og -bearbejdning
· præsentation og publikation af projek-
tets resultater

Kvalifikationer:
· Studerende inden for et akademisk
sundhedsfagligt fag, fx medicin, farmaci eller
humanbiologi.
· Kendskab til udførelse af kliniske for-
søg vil være en fordel, men ikke et krav.
· Sans for systematiske arbejdsmetoder
· Erfaring med at arbejde med databaser
en fordel

Vi tilbyder:
· Et spændende job med muligheder for
personlig og faglig udvikling
· Et levende og videnskabeligt arbejds-
miljø

Rigshospitalet administrerer anvisningen af
scholarstipendiet, der udgør kr. 10.000 pr. må-
ned.

Hovedarbejdssted er Lægemiddelstyrelsen, men
en del af projektarbejdet vil også skulle udføres
ved Københavns Universitetshospitals GCP-en-
hed, der er beliggende på Amtssygehuset i Gen-
tofte og på Klinisk Farmakologisk afd. på Rigs-
hospitalet.

På Internettet findes flere oplysninger om
Lægemiddelstyrelsen på
www.laegemiddelstyrelsen.dk
Ansættelserne er tidsbegrænsede til 12 måne-
der. Forventet ansættelsesperiode er 1. februar
2006 til 31. januar 2007.

Yderligere oplysninger om stillingen samt en
projektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til
Klinisk Farmakologisk afd. på Rigshospitalet hos
professor Henrik Enghusen Poulsen tlf. 35 45 76
71, til Lægemiddelstyrelsen hos Sektionsleder,
afdelingslæge Irene Stilbo tlf. 44 88 92 46 eller
afdelingslæge Marianne Ejby Bidstrup tlf. 44 88
96 03.
Ansøgning, mærket ”Q-scholarstipendiat”, med
kopi af relevante eksamensbeviser m.v. sendes
til Personalefunktionen, Diagnostisk Center, af-
snit 4412, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Ansøgningen skal være Rigshospitalet i hænde
senest d. 3. oktober 2005.

TIL DIG, DER ER STUDERENDE PÅ
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET!!!!!!

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab - PUCS -  tilbyder
igen et kursus i studieteknik, som afvikles på Panum Instituttet over 3
mandage 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 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 tilmeldinger forsøger vi at lave et nyt tilbud til.

INDRE ORGANER

Nis og Rie fra Robinson til hinanden...
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Alle medlemmer af FADL indbydes til den
årlige ordinære generalforsamling.
Kom og giv din mening til kende!

Generalforsamlingen afholdes den
5. oktober 2005 kl. 17.00 i studenterklubben.

 Københavns Kredsforening

Valg til FADL’s
repræsentantskab i
København
Du har nu mulighed for at stille op til
FADLs repræsentantskab i Køben-
havn. Alle medlemmer af FADL kan
blive medlem af repræsentantskabet.

Valg til repræsentantskabet finder
sted i perioden fra den 17. oktober
2005 til og med fredag den 28. okto-
ber 2005.

Repræsentantskabet er Københavns
Kredsforenings højeste myndighed.
Det er her ideerne for det kommende
år bliver til og ikke mindst bliver
godkendt. Det er her, beslutningerne
træffes og føres ud i livet.

Det betyder, at du som medlem af
repræsentantskabet har stor medind-
flydelse på, hvordan dine kontingent-

kroner skal bruges.

Arbejdet i repræsentantskabet spæn-
der vidt lige fra arbejde med aktiviteter
som overenskomstforhandlinger,
sundhedspolitik og medlemsfordele
over vagtforhold for FADL-vagter til
sociale aktiviteter på Panum Institut-
tet.

Som medlem af repræsentantskabet
er der derfor stor mulighed for, at du
kan komme til at arbejde med netop
det, du mener er vigtigt for alle med-
lemmer af FADL i København.

Et fuldt repræsentantskab i Køben-
havn består af 21 medicinstuderende,
hvoraf flere er ved at blive færdige som
læger, og derfor overvejer at trække
sig.

Derfor mangler repræsentantskabet
ny kræfter!

Kom og giv dit bidrag til FADL og gør
din indflydelse gældende!

Hvis du går og overvejer at stille op, så
kig forbi sekretariatet og hør mere om
arbejdet. Ellers kan du bare springe
ud i det og udfylde opstillings- og
stiller-liste i dette nummer af MOK.

Kønsdiskrimination,
nej tak!

Repræsentantskabet er blevet op-
mærksom på, at et enkelt hold
udelukkende har søgt kvindelige
vagter, hvilket selvfølgelig ikke kan
tillades. Kredsforeningen er skredet
ind overfor denne praksis og har stillet
det ultimatum at rekvirenten enten
skal optage mandlige medlemmer på
holdet, ellers vil dette blive lukket.

Hvis du oplever lignende situationer
eller andre former for diskrimination
eller utilladelig opførsel så opfordrer vi
dig til at kontakte din tillidsrepræsen-
tant på tillid@fadl.dk

Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til 15.00.
Telefon
35327490
Mail
kkf@fadl.dk

Frist for opstilling er den 6. oktober –
dagen efter generalforsamlingen – hvor
sekretariatet/bestyrelsen senest skal
modtage opstillings- og stiller-lister.
Disse lister kan afhentes på sekreta-
riatet i åbningstiden.

Med venlig hilsen og med håbet om
nye ansigter i repræsentantskabet

Repræsentantskabet  for FADL-
København
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Lovændringsforslag til generalforsamlingen
oktober 2005

Forslag ang. orlov fra repræsentantskabet

Der stilles forslag om, at vedtage vedlagte retningslinier for repræsentantskabsmedlemmers orlov, samt at der tilføjes en ny §
9 stk. 7 og at den nuværende ændres til § 9 stk. 8.
§ 9 stk. 7: Repræsentantskabet kan med simpelt flertal bevilge et eller flere medlemmer af repræsentantskabet orlov, når
betingelserne i det af repræsentantskabet vedtagne „Retningslinier for orlov for repræsentantskabsmedlemmer“ er opfyldt.

Retningslinjer for repræsentantskabsmedlemmers orlov fra deres hverv.
· Medlemmer af repræsentantskabet kan søge orlov fra deres hverv for en given periode.
· Orlov fra repræsentantskabet udelukker ikke nødvendigvis repræsentantskabsmedlemmet fra andet politisk arbejde i FADL.
· Når et repræsentantskabsmedlem har orlov fra hvervet, har repræsentantskabsmedlemmet ikke stemmeret ved møder og
indgår derfor heller ikke som en sådan i udregningen af beslutningsdygtighed i § 9 Stk. 6.
· Orlov bevilges af repræsentantskabet på førstkommende repræsentantskabsmøde efter at ansøgningen er indgivet.
· Ansøgning skal indeholde begrundelse for orlov samt varighed af denne.
· Maximalt ¼ af repræsentantskabsmedlemmerne kan have orlov på samme tid.

Forslag ang. elektronisk afholdelse af valg

Det foreslås, at der i § 8 stk. 2. laves en tilføjelse: vælges ved skriftligt eller elektronisk valg, der finder sted over 12 dage
begyndende med en mandag…

I § 8 stk. 5. laves en ændring fra ”afsendes til” til ”være tilgængelige for”
… Stemmesedlen skal være tilgængelige for foreningens medlemmer senest 4 dage før valgets begyndelse sammen med
en vejledning i den anvendte valgmetode.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening
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Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL), 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 Bogladen
6. Forslag til drøftelse
7. Lovændringer
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (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 bestyrelsen.
Det vil sige, at eventuelle forslag til lovændringer skal være afleveret senest den 21. september
2005 på FADL’s sekretariat i lokale 1.2.7.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),

Københavns Kredsforening

FADL
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Der er pladser ledige på følgende kurser i
FADL – Københavns Kredsforening

FADL tilbyder igen i efteråret en række af vores populære kurser. Proceduren er imidlertid blevet ændret 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 kursusdeltagere, 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.

Tilmelding samt kontant betaling af kursusgebyr Kr. 50,00:
Foregår ved ”først til mølle” – princippet ved personlig henvendelse på
FADL´s sekretariat på Panum Instituttet lokale 1.2.7a

Onsdag den 14. september, torsdag den 15. september 2005
Kl. 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00.

Der er også åbent for tilmelding torsdag fra 17-20.
Lægevikarkurser:
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
Akut Medicin  21. og 22. september,  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 26., 27. og 29. september
Røngten for Lægevikarer 1. og 2. november kl. 16.00- 20.00

På FADL´s hjemmeside  www.fadl.dk, finder du information om tid og varighed 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 kurser kan disse stiles til mig på Bjarne@fadl.dk.

På vegne af kursusafdelingen
Bjarne Skjødt Worm

FADL
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

HUSK HUSK HUSK
Aflevering af  lønbilag og styrkelister
Som tidligere meddelt er lønperioden
ændret .
Fra august og fremover er lønperioden
fra den 16. i en måned til og med den 15.
den efterfølgende måned – med
afleveringsfrist senest den 16. kl. 08.00.

EFTERÅRETS SPV-KURSER
Tilmeldingen  til dette efterårs SPV-
kurser  har været rekord høj, vi har
også fået rigtig mange tilmeldinger fra
studerende på semester 2 og op.
Dette betyder, at flere end forventet
desværre har fået afslag. Det ser vi

meget alvorligt på, og vil gøre en stor
indsat for at afhjælpe problemet i det
kommende semester.
Vi håber i er overbærende med os, mens
vi forhandler nye undervisningslokaler,
skaffer undervisere, hjælpemidler,
følgevagter osv.
Det tager sin tid, men vi vil arbejde på
højtryk for at prøve at imødekomme
kravet til foråret 2006.
Hvis der er spørgsmål kan i altid
henvende jer på Vagtbureauet i kursus-
afdelingen.

Med venlig hilsen
Adm. sygeplejerske Gry Orkelbog

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
holdmedlem, 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

HJEMME SPV-HOLD 1507
SØGER NYT MEDLEM
Vi er et godt og sammenkørt hold  som
søger et nyt medlem, som har lyst til at
arbejde om natten i et privat hjem.
Holdets opgave er at pleje og observere 2 brødre,
henholdsvis 23 og 17 år, der begge lider af Spiemeyer-
Vogts Syndrom, en medfødt sygdom, der angriber
nervesystemet. Dette har medført, at patienterne er

blinde, mentalt handicappede og  plagede af epilepti-
ske anfald.
Man er to FADL-vagter i vagt samtidig, som passer
hver sin patient – dog hjælper vi hinanden
efter behov
Arbejdsopgaverne består i:
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre brødrene på arbejde/skole alle hverdage.
4. – at give medicin ved anfald.
Vi dækker nætterne alle ugens dage, og vagterne af-
holdes i patienternes hjem fra kl. 22.00 til 09.00,
både hverdage og weekends.
Dog bruges tiden ml. 07.00 og ca. 09.00 på hverdage
til at køre patienterne på arbejde/skole og returnere
bilen til hjemadressen.
Den ældste af brødrene er meget dårligt gående og
kræver derfor en ”stærk arm” -  sagt med andre ord:
Du må ikke være alt for spinkel !
Krav.
· 300 SPV-timer
· Kørekort
· Lyst til at arbejde i et privat hjem hos en meget
velfungerende og kærlig familie, som dog er meget
psykisk belastet.
· Du skal kunne tage 3- 4 vagter om måneden, og vi
forventer, at du er fleksibel og indstillet på at det er
vigtigt, at man hjælper hinanden med ekstra vagter,
når det brænder på.
· Du skal være moden af alder, men samtidig ej heller
ved slutningen af studiet.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Maria,  tlf:  28
20 13 30/38 10 43 07
Ansøgningsfrist: Torsdag  den 22. september 2005 til
Vagtbureauet.
Evt. via mail: kc@fadl.dk

SPV HOLD 1515 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER
SPV nattehold påAmager søger 2 nye
medlemmer snarest muligt.
Vi er et hjemmehold på Amager der passer en 13årig
dreng med hydrocephalus. Arbejdet består i at sørge
for at han vender sig selv regelmæssigt, sørge for at
han tager sin medicin samt sørge for at han vasker sig
ordentligt. Drengen er selvhjulpen, og det gør vagterne
særdeles nemme og giver rig lejlighed til at læse.

Cirka hver anden weekend er han hos en aflastnings-
familie i Jægerspris, (trp.tid og trp.beløb betalt).
Vagterne afholdes i tidsrummet 22.30-7.30 på Amager
og 22.00-7.00 i Jægerspris.
Krav:
- Min. 200 timer
- Kan tage nattevagter i hverdagene
- Er glad for børn
- Være interesseret i at arbejde på hold, med alt hvad
det indebærer
Ansøgningsfrist: Snarest muligt!!!
evt. via mail til: kc@fadl.dk
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk - tlf.
27204386

BLODPRØVETAGNINGSHOLD
1605 – FREDERIKSBERG.
Kan du lide en god løn samt kortere
vagter, ja så er dette nok noget for dig.
Stikkerholdet på Klinisk- biokemisk afdeling på Frede-
riksberg Hospital søger 3 nye stikkere til ansættelse
fra og med starten af oktober måned.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på Frederiksberg
Hospitals afdelinger eller ude i patienternes hjem. Vi
tager både blodprøver og EKG.
Arbejdstiderne vil typisk være 8.00-13.00, både på
hverdage og i weekends, men også kortere og
længere vagter dækkes.
Betingelser for ansættelse:
- Min. 200 SPV-timer.
- Du skal kunne deltage i holdmødet mandag d. 26.
september 2005 kl.16.00 i Panums kantine, hvor vi
planlægger vagter for oktober måned.
- Du skal min. kunne tage 5 vagter om måneden.
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere.
Ansøgning til Vagtbureauet, (med angivelse af
semestertrin), senest d. 19. sept. 2005 -
ansøgning kan mailes til: kc@fadl.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til
holdleder  Morten Wad: mortenwad@gmail.com

STIKKERHOLD 1606,
HVIDOVRE HOSPITAL, SØGER
NYT HOLDMEDLEM!
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Kunne du tænke dig at være på et
velfungerende FADL-hold og selv
planlægge dine vagter?
Stikkerhold 1606 søger 1 nyt medlem, som er parat til
at få rigtig god stikkeerfaring.
Vi dækker mandag til torsdag i tidsrummet 8.00 –
15.00, og arbejdet indebærer blodprøve-
tagning i ambulatoriet og på hospitalets sengeafsnit.
Holdet består ideelt af 10 personer, og vi kører med
”bagvagtsordning” således, at der altid
er en person på stand-by pr. dag.
Vi møder henholdsvis 3 vagter mandag/onsdag og 2
vagter tirsdag/torsdag
Stikke-erfaring ønskelig, men ikke et krav, da oplæring
vil finde sted på afdelingen, (lønnet).
Krav:
· Min. 200 SPV-timer
· Gerne have bestået 4. sem.
· Kunne tage 4 vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 15. september 2005 til
Vagtbureauet evt. via mail: kc@fadl.dk

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET SØGER L
NYT MEDLEM
Vi er et lille hold på 7 medlemmer, hvis
arbejdstid ligger fra mandag til fredag i
tidsrummet (ca.) 9.00 – 15.00.
Krav:
· Går på 7. semester
· SPV-kursus og min. 200 timer
· Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller
· Klinisk ophold på hæmatologisk afdeling
· Gerne erfaring med blodprøvetagning
· Kunne afholde 6 følgevagter i september/start okto-
ber, (heraf 3 lønnede).
· Kunne afholde 4 vagter månedligt
Ansøgningsfrist: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
senest fredag d. 16.08.05 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger: Holdleder Andreas, tlf.: 40 26
69 97

BIOPSIHOLD 1611 PÅ
HÆMATOLOGISK AFD. L, KAS
HERLEV
søger et nyt medlem pr. 1. oktober
2005. Vagterne afholdes mandage og
onsdage i tidsrummet 9:00 – 15:00
samt
torsdage kl. 9:00 - 14:00 og aflønnes med VT-gennem-
snitsløn og holdtillæg.
Krav:
· Mindst 6. sem.
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 3 følgevagter, (lønnede), i løbet af
oktober.
· Kunne afholde 3-4 vagter månedligt.
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. september 2005 til
Vagtbureauet.
Evt. yderligere oplysninger: Christina, tlf. 3585 3240

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og oplev
avanceret genoplivning på første
række!
Kardiologihold RH 4101 søger 3 erfarne ventilatører til
ansættelse som kardiologiske assistenter fra hhv. uge
39, 41 & 43 - 2005.
Stillingen som kardiologisk assistent (OBS’er):
Vi er p.t. ti medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B på Rigshospita-
let. Vi  dækker aftenvagter i hverdagene (2 pers.),
dagvagter i weekenden (1-2 pers.) samt nattevagter (1
pers.). Obs’ernes arbejdsområde udgøres primært af:
- Kontinuerlig 1 aflednings & 2 aflednings EKG-over-
vågning af op til 46 patienter.
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik
- Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov.
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a.
primær PCI.
For at komme i betragtning er du:
- Færdig med 5. semester ny studieordning (2000).
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.

Der forventes at man deltager i familiens rytmer, og
pleje af spædbarnet.
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 : · Patientens forældre vil informere om for-
holdsregler m.m.
Løn : VT - hold løn.

Ansøgningsfrist : Mandag den 19.september kl. 12.00

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

LÆGEVIKARHOLD 7701 PÅ
THORAXKIRURGISK
AFDELING RIGSHOSPITALET
SØGER 2 NYE MEDLEMMER!
Vi er et socialt anlagt og velfungerende hold på 6
medlemmer, der primært varetager indlæggelse af
elektive patienter på afdelingen. Jobbet giver god ru-
tine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbej-
det er travlt, men lærerigt. Vagterne er ca. 6 timer
lange, og vi dækker dagvagter på hverdage. Løn i
henhold til Fadl´s overenskomst for lægevikarer. 3
aflønnede følgevagter med fuld løn. 1 tiltrædelse 1.
november 2005 og 1 tiltrædelse 1. december 2005.

Krav:
- Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus,
dvs. du skal minimum være ved at afslutte 9. seme-
ster på gammel studieordning eller tilsvarende på ny
studieordning.
- Det forventes at du kan tage ca. 4 vagter per måned
– også i eksamensperioder.
- Tidligere holderfaring og lægevikarer værdsættes,
men er ikke et krav.
- Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive
foretrukket.

Ved spørgsmål, henvend dig venligst til holdleder Ka-
trine Hartung – e-mail: katrinehartung@hotmail.com
eller tlf.: 20237432

Ansøgningsfrist: Fredag d. 23. september 2005 kl.
12.00. Ansøgninger sendes til ”Lægevikarhold RT 7701”
FADL’s Vagtbureau, Blegdamsvej 4, 2. 2200 Køben-
havn N

Vi forventer, at der vil blive afholdt samtaler i uge 40
således, at følgevagter kan afholdes fra uge 41.

- I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan i 3
måneder, og derefter 6 vagter pr. plan.
- Indstillet på at blive på holdet med pågældende vagt-
gennemsnit frem til opnået ”pensioniststatus” (se se-
nere).
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engage-
ment, hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre
hold.
- Med fordel tidligt på studiet.
- (Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl,
om hvorvidt du opfylder alle kriterierne).
- Ansættelsestidspunkterne kan justeres indenfor visse
grænser.
Vi kan tilbyde:
- Oplæringsprogram i bl.a. tolkning af ovennævnte
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
- Oplæring foregår i 4 betalte samt 2 ubetalte natte-
vagter samt 8 betalte aftenvagter, men arbejdet der-
efter skal i høj grad også betragtes som betalt indlæ-
ring af centrale kliniske redskaber.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde med
god uddannelse på en velfungerende, lille og hyggelig
intensiv afdeling.
- “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) pt. kan nøjes med 3 vagter pr. 4
ugers vagtplan.
- 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
- Høj løn fra selvstændig pulje.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder,
ofte med efterfølgende middag m.m.

Ansøgningsfrist: mandag den 19. september 2005 kl.
15:00 via skema på vagtbureauet. (Angiv venligst på
skemaet hvornår du er interesseret i at starte !)

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag
22.09.2005 fra kl. 15:00  på RH afd. 2143.

Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt
klokkeslæt for ansættelsessamtale.
Yderligere spørgsmål kan rettes til holdleder Kirce
Ahtarovski pr. e-mail: Kikoman73@hotmail.com

OPSTART AF NYT VT / BVT
HOLD I NORDSJÆLLAND
Nyt VT / BVT hjemmehold  4635 søger
nye medlemmer til pasning af en lille
barn i Nordsjælland (døgndækkning).
Patienten 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:
Der vil være oplæring på 5061 og i eget hjem af foræl-
dre.
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:
Mandag den 26/9-05
Hvis der skulle være spørgsmål er du velkommen til
at kontakte Kirsten Carstens
tlf. 35378800/2 eller mail: kc@fadl.kc

NYT VT-HJEMMEHOLD I
KØBENHAVN
Spædbarn søger VT’er til døgnpasning
i familiens eget hjem på Vesterbro.
Patienten 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.
Patienten 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.
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Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

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

Referat MSR’s fagrådsdag d. 10/9-05
Formalia
Sabrina valgt til dirigent

Sket i sommerferien
Der har været afholdt fakultetsrådsmøde i som-
merferien, hvor besparelserne blev annonceret.
Behandles under næste punkt.

Besparelser
Dekanatet skal spare ca. 30 mill. De har derfor
bedt Studienævnet for medicin samt de andre
studienævn på fakultetet om at spare 10% på
uddannelsen og institutterne om at spare 6-8%.
På grund af tidspresset, rammer besparelserne
meget bredt uden hensyn til, hvor det er mest
hensigtsmæssigt at skære ned. Desuden har de-
kanen bestemt at den medicinske klinik bliver
skåret med 5 mio.
- Alle institutter skæres 6-8 pct. Det vil i høj
grad gå ud over de eksterne undervisere (klini-
kere) og studenterunderviserne.
Det vil give en besparelse på ca. 8. mill.

- Den såkaldte ”ønskeliste”
lægges på hylden. Her er fx
PC til eksamen, arbejds-
miljø og renovering af kan-
tinen.
Problemet ved dekanens løsning er at institut-
terne til en vis grad kan hente pengene hjem igen
med eksterne forskningsmidler. Denne mulig-
hed har uddannelserne ikke.

På onsdag, d. 14. september,
møder dekanen op i
Lundsgaard auditoriet for
at fremlægge spareplanen.
Det er utroligt vigtigt, der
møder rigtig mange stude-
rende op til dette.
Disse besparelser vil ramme os alle sammen -
både på basisdelen og især i klinikken:

4. Ny studieordning blev implementeret
på grundlag af en stor evaluering, der bl.a. viste,
vi som færdige læger var alt for dårlige til at
omsætte teori til praksis. Besparelser af denne
type vil gennemhulle de gode tiltag, der skal
ruste os bedre til at begå os som færdige læger.

Derfor: Mød op på
onsdag kl. 15 i
Lundsgaard audito-
riet!!!
Fagrådets hidtidige arbejde
Fagrådet satte sig nogle konkrete mål ved sidste
fagrådsdag i februar. Vi skal have klarhed over
om disse mål er opnået og have samlet op på
evt. hængepartier.
Prioriterede arbejdsopgaver var:
- evaluering af HR-køreplan (Sabrina):
Hænger stadig
- 2 MSR-medlemmer med til AMEE:
Gennemført
- Mere oprydning på kontoret: Bedre...
- Udeblevne undervisere: Eva følger sta-
dig op på det, men vi skal have gjort mere re-
klame for det.
- Studenterfaciliteterne (Kenneth): Kom-
mer på et senere punkt
- Forbedring af kantinen: Tja... Den kan
vi nok skyde en hvid pind efter med besparel-
serne...
- Udvalgs- og arbejdsbeskrivelser: Vi vil
gerne have dem ind elektronisk, så det kommer
med under oprydning af vores computer.
- Integration af nordiske og evt. andre
studerende (Kirstine og Kenneth): Kirstine og
Kenneth annoncerede et debat-møde i MOK,
som der ikke mødte nogen op til. Derefter blev
udvalget nedlagt.

- Lydbånd til eksamen (Sabrina): Stude-
rende må gerne optage deres mundtlige eksa-
men på bånd, men de skal selv medbringe ud-
styret. Efterfølgende tager den studerende selv
båndet med hjem. Universitet har ikke mulig-
hed for at opbevare det.
- Rusbogsrevidering (Anne): Rusbogen
skulle meget gerne være udkommet med en fan
tastisk indsats fra rusbogsgruppen. Anne sam-
ler deres materiale og opbevarer det på kontoret
til næste års gruppe.
- Revidering af 1. semester-introforløbet
(Sabrina): Det er blevet revideret.

Nye arbejdsopgaver for fagrådet var:
- Bedre kontakt til HR, ”pep-talk” til
semestrene om at engagere sig (Sabrina): Gene-
relt skal kontakten til HR sættes mere i system.
- Flere ekstraordinære møder og arbejde
for bedre tilbagemelding fra de nye om kvalite-
ten af møder: Der blev holdt et par ekstraordi-
nære møder med godt fremmøde.
- Basisgruppe-bar: Stor succes!
- Workshop vedr. den nye universitets-
bekendtgørelse og revision af 1. del af ny studie-
ordning: Nedprioriteret
- Studenterudvalg der gennemlæser ikke-
offentliggjorte eksamensopgaver for at øge
kvaliteteten og minimere sjuske-fejl. (Rune): Der
er et par andre studier, der benytter sig af denne
metode, men de har ikke undersøgt hvorvidt det
forbedrer kvaliteten af eksamensopgaverne. Vi
arbejder videre med det...
- Revidering af eksamensform (Bo, Kir-
stine og Helene): Der er ikke blevet arbejdet i
udvalget.

Fagrådets fremtidige prioriterin-
ger

1. Udeblevne undervisere (Eva)
2. Bedre introduktion til MSR. Herunder
bedre introduktion på 1. semester, evaluering af
HR-køreplan, afholdelse af intromøde og op-
følgning når folk har været her 1. gang samt
bedre kontakt til HR.
3. Studenterudvalg der gennemlæser ikke-
offentliggjorte eksamensopgaver for at øge
kvaliteteten og minimere sjuske-fejl. (Rune)
4. Bedre struktur på vores dokumentation.
Herunder oprydning på Y-drevet, revision af
hjemmesiden og udarbejdelse samt strukture-
ring af udvalgs- og arbejdsbeskrivelser.
5. Studenterfaciliteter (Kenneth)
6. SUPU (Helene)
7. MSR’s vision for fremtiden

2. Der vil blive reduceret i undervisningen
i kliniske færdigheder, kommunikation og pro-
fessionalisme fordi disse kræver undervisning i
små hold.
3. Nye eksamenstiltag, som OSKE eksa-
men på 9. semester, vil være for dyre at gen-
nemføre. Uden denne type eksamensform til at
teste kliniske færdigheder, er der ingen garanti
for, vi som studerende har lært dem.

1. Den vil betyde væsentligt færre under-
visningstimer eller undervisning i større hold,
hvilket er stik imod hensigten med ny studie-
ordning.
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Referat fortsat...

Uddannelse af fagrådet
FSR tilbyder følgende kurser:
- Rekrutteringskursus – hjælp til at re-
kruttere aktive til fagrådet
-Retorikkursus
- Organisationskursus - hvordan organiserer
man et godt fagråd?
- Rettigheder overfor institut og fakultet
- F a g r å d s ø k o n o m i - k u r s u s
- Institutøkonomi-kursus

Vi finder nogle datoer, hvor vi kan deltage i et
eller flere af kurserne.

Lokalesituationen og Mediciner-
huset
FADL har fået rejst penge til at købe sygepleje-
boligerne for at skabe et medicinerhus og sam-
arbejdet mellem SUND-rådet og FADL er af-
klaret. Den store udfordring nu er, at et andet
studie også har meldt sig som interesserede kø-
bere.

Mødedatoer inkl. ekstraordinære
møder og generalforsamling
MSR-møder: 29. september, 3. november og 1.
december
Studienævnsmøder: 4. oktober, 8. november og
6. december
Fagligdag d. 6. oktober
Generalforsamling d. 13. oktober
Stormøde i Odense d. 29. oktober
Intromøde d. 20. september
Julefrokost d. 26. november

Meddelelser
Børnehaveprojektet kører videre, når der er re-
sultat på spørgeskemaet, der bliver sendt ud
denne uge.
Fagligdag: Bo og Mie vil gerne give en hånd
med.
Vi skal have ny sekretær.

Evt.
IFMSA savner aktive fra MSR. Interesserede
kan tale med Jacob.

Informationsmøde vedr. dagen vil være på MSR’s kontor
lokale 1.2.20 torsdag d. 15.sept kl 14.

Sidste mulighed for tilmelding er denne torsdag!!! Tilmel-
ding kan også ske til Sabrina Eliasson på
eliasson@stud.ku.dk

1.taler på podiet er Gorm Greisen, professor, overlæge, dr.
med og han skal tale over emnet: „Hvad dør spædbørn af?“
Gorm Greisen er klinikchef for neonatalklinikken på
Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet. Gorm Greisen,

prof., dr. med.

Han sidder desuden i Dansk Præmatur Forenings Fagpanel, som besvarer
spørgsmål fra foreningens medlemmer vedr. for tidligt fødte børn.

Fagligdagsinformation!!!

Vil du gerne vinde et gavekort til
bogladen på 1.000 kr???

Udvalget bag Fagligdag afholder en
quiz som skal besvares over to
gange. Først ved at holde øje med
informationerne vedr. oplægs-
holderne i MOK, klikke sig ind på
nedenstående hjemmeside og be-
svare 3 spørgsmål og derefter ved at
besvare 3 spørgsmål direkte relateret
til det oplægsholderne siger på selve
dagen. Vinderen af quizzen udtræk-
kes kl 16:45 på selve dagen men
hvis man ikke er til stede trækkes
der en ny vinder- så sørg for at være
der!!!

Skal din basisgruppe deltage i Fagligdag d.
6/10-05???
Fakultetet afholder Fagligdag igen i år og DIN
basisgruppe er vigtig! Der vil blive serveret lunch-
pakker til de deltagende grupper og der er sørget
for gode lys-, plads-og internetmuligheder hvis du
tilmelder dig nu!!!

Temaet for selve dagen er Børnesundhed hvorfor
hovedtalerne i Dam Auditoriet, Per Hove Thomsen,
Gorm Greisen og Pernille Due vil tale over dette
emne. Din basisgruppe har også mulighed for at
holde oplæg hvis I skulle have lyst til det.
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Velkommen på medicinstudiet og tillykke med, at du er kommet ind på din drømmeuddannelse! Det er en helt ny
verden, som åbner sig, når man gør sin entré på universitetet, og du vil opdage, at du som studerende har helt andre
rettigheder, end du fx havde på gymnasiet, og samtidig forventes der også meget mere af dig.

Din nye indflydelse består bl.a. i at du kan blive valgt ind i de besluttende organer. Det er således, at studienævnet,
som tilrettelægger uddannelsen og har ansvaret for kvaliteten af denne, består af 5 lærerrepræsentanter og 5 stude-
rende. Dette betyder, at hvis lærerne og de studerende er dybt uenige, har de studerende lige så meget magt til at gå
imod et forslag som lærerne.

Velkommen til de nye studerende på
medicin!!!

Sabrina Eliasson
Formand, MSR

De studerende, der sidder i studienævnet i øjeblikket, er valgt ind af MSR, det medicinske studenterråd. MSR er bindeleddet mellem de studerende på alle
semestrene og studienævnet. Alle HR-grupper skal sende én repræsentant til MSR-møderne, således at MSR og studienævnsrepræsentanterne ved, hvad
der foregår ude på semestrene. Alle medicinstuderende er med i MSR og alle har tale- og stemmeret ved møderne, og det betyder, at du er mere end
velkommen- også selv om du ikke er HR-repræsentant.

Hvis du lige er startet på studiet, er tanken om at deltage i studenterpolitiske diskussioner måske lidt overvældende, men det er faktisk ikke så slemt, som
det lyder. For at give dig så god en begyndelse i MSR som muligt afholder vi intromøde tirsdag d. 20. september kl. 15:30, og her vil vi holde nogle korte
oplæg, som beskriver hvordan MSR og selve fakultetet er skruet sammen rent politisk. Du har rig mulighed for at stille alle de spørgsmål, du skulle have
brug for. Torsdag d. 29. september er der ”almindeligt” MSR møde, og her kan du så se, hvordan vi arbejder i praksis.
MSR forsøger altid at stå til rådighed. Du kan altid kontakte undertegnede enten via mail eller telefon, og jeg håber, at du vil gøre brug af det.
Vi håber på at se dig i fagrådet! Held og lykke med studierne.

På vegne af fagrådet Mail: msr@studmed.ku.dk Mobil: 28756400

Intromøde til MSR tirsdag d. 20. september kl.
15:30 i lokale 1.2.20- relevant for alle som gerne
vil vide mere om MSR!

Dekanen besparer 10% på dit studie!! Vil du
finde dig i det?
Dekanen skal spare- mange penge endda. Sådan
ca 30 mio kr… Den nye universitetsbestyrelse
har bestemt, at den gerne vil have en pulje penge,
den kan ”rutte” rundt med. Indtil videre ved
ingen, hvor stor den pulje skal være. Rygterne
siger 90 mio.. Og pengene til puljen? De kom-
mer via besparelser på de forskellige fakulteter.
Dekanen kan spare penge på to områder: Forsk-
ningen og uddannelsen.
Han har valgt at institutterne skal spare 6-8%
på forskningen og studienævnet 10% på ud-
dannelsen.

Af Sabrina Eliasson, Formand MSR

 

Desuden har han allerede bestemt, at der skal
skæres 5 mio kroner på den klinik-
undervisningen.
På 7. semester har man 4 timers klinik-
undervisning om ugen. Disse timer er med til at
give basisviden i, hvordan man taler med pa-
tienter og optager journal. Timer, som er afgø-
rende for, om man overhovedet forstår og kan
indtage den funktion på afdelingen, man bliver
tildelt, når man er i klinik på 7. semester. To ud
af de fire timer falder bort pga. de 5 mio kr, der
skal spares væk. Halvdelen af din undervis-
ning!!! Desuden er der nu indført stillingsstop
og eksternt personale (bl.a. mange klinik-
undervisere) bliver fyret.

I Den mulighed har studienævnet
og dermed uddannelsen ikke. De
penge, der bliver sparet væk- er
VÆK.
Studienævnet har fået en latterlig tidsramme på
4 uger til at finde ud af hvor der kan spares på
uddannelsen!!! Det kan og vil kun blive tilfæl-
dige besparelser bl.a. også på rusturen….
MSR og Sundrådet har protesteret meget kraf-
tigt over disse prioriteringer, men dekanen
har altså truffet dette valg allige-
vel. Derfor har vi sat ham stævne på onsdag
kl. 15 i LU, for at han kan forklare, hvorfor han
prioriterer, som han gør. MSR og Sundrådet har
forberedt et oplæg til mødet, men vi har
brug for, at du og alle dine med-
studerende dukker op og viser de-
kanen jeres utilfredshed. Det er NU,
vi som studerende skal stå fast på vores ret til
at modtage kvalitetsundervisning- også i ordent-
lige mængder og det er NU vi bør gøre omverde-
nen opmærksom på den uretfærdighed, vi i øje-
blikket er ofre for!amen institutterne og dermed forskningen bli-

ver jo også ramt at besparelserne?! Ja, men selv
om det umiddelbart ser nogenlunde fair ud, at
dekanen ladet forskning og uddannelse ”dele”
besparelserne, så vil det ikke betyde, at det sker
i praksis.

For alle semestre gælder det, at vi nu skal forbe-
rede os på færre undervisningstimer pr. uge. De-
kanen har nemlig også pointeret, at de tilbagevæ-
rende undervisere ikke skal arbejde mere end de
gør nu og med lidt købmandsregning tager det
ikke lang tid at regne ud, at færre

  undervisere, som skal undervise det antal ti-
mer, degør nu,resulterer i at der bliver færre un-
dervisningstimer til de studerende.

nstitutterne har mulighed for at
søge eksterne forskningsmidler-
noget de er berømte for at være rigtig gode til
her på SUND. Og når man arbejder for eksterne
forskningsmidler skal man ikke undervise for
halvdelen af midlerne, som man skal med mid-
lerne fra staten.

= stud.med???

Mød op i LU onsdag og
kæmp for din ret til et
kvalitetsstudie!!!
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GENERALFORSAM-
LING FOR 3OM1, IMCC

Der indkaldes hermed til
generalforsamling for 3om1 - et
sponsorprogram til fordel for
indiske børn, et projekt under
IMCC

fredag den 7 oktober kl 20.00

Generalforsamlingen vil foregå sideløbende med
IMCC's Generalforsamling og nationalmøde den
7-9 oktober i Esbjerg.

Alle er velkomne.

Hvis spørgsmål, da kontakt gerne Christentze
Schmiegelow tlf 6126 2590

De venligste hilsner

3om1 - et sponsorprogram til fordel for indiske
børn

IMCC EXCHANGE –
INFO MØDE
Kom og hør om alle de nye
spændende exchange pladser og
hvordan du ansøger om en af
pladserne til næste år. Nogle af
de studerende der slev var ude
på exchange denne sommer
kommer og fortæller om
hvordan det var - gå ikke glip at
denne first-hand-story!

Info mødet finder sted mandag den
19. september kl. 16:30 i Store
Mødesal.

Vi glæder os til at se DIG!

Mvh

Exchangegruppen

ANSØGNINGSFRIST
FOR PIT OPHOLD
(PRAKTIKANT I
TROPERNE, IMCC)

TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL.
12!!

Vil du ud at rejse med PIT til efteråret 2006, så
er det NU du skal ansøge! Du kan se mulige
lande, læse rapporter og hente ansøgningsske-
maer på www.imcc.dk/pit. Ansøgningen skal være
PIT i hænde på Københavns IMCC kontor tors-
dag d. 22. september 2005 senest kl. 12!!
Har du spørgsmål, så mail endelig!

Med sydfrugtshilsner
Karen - pit@imcc.dk

PIT UDVÆLGELSES-
MØDE!
(PRAKTIKANT I
TROPERNE, IMCC)

TORSDAG D. 22 SEPTEMBER KL
17, IMCC LOKALET KBH

Til alle eksisterende og nye PIT medlemmer!

Vi mødes kl 17 i IMCC lokalet i Kbh og udvælger
kandidater til udrejse med PIT til efteråret 2006.
Derefter skal vi sende kontrakter og breve ud.
Hvis du selv søger plads, så kom endelig allige-
vel - vi deler os i 2 grupper, når udvælgelsen
begynder, og så kan du hjælpe med de andre
spændende projekter! Alle, der har søgt får svar
umiddelbart et par dage efter.
Der vil blive serveret være noget sund, noget
usundt og drikkelse til mødet. Vel mødt!

Med solstrålehilsner
Karen - pit@imcc.dk

KÆRE BAMSELÆGER
2005!!!!!
Infomødet torsdag d. 15-9 kl. 17 er
flyttet til Lille Mødesal!!!!!!
Foredragsholderen beder alle om at
medbringe en bamse (el.lign.).

Vi mangler stadig bamselæger, så skulle der være
nogen medicinere, der her i sidste øjeblik kunne
tænke sig

-at være med til at give børnehavebørn et par
hyggelige timer i Fælledparken
-at lære lidt om at kommunikere med børn (husk,
det er ikke noget vi får meget af på studiet)
-at give børn et mindre skræmmende billede af
læger og hospitaler, ved på en hyggelig måde via
leg at behandle børnenes bamser for små opdig-
tede skavanker
så skriv en mail til lottenilsson65@hotmail.com
senest torsdag morgen d. 15-9!!!! Du skal kunne
komme til ovennævnte infomøde! Ingen krav om
hvilket semester, du skal gå på. Alle er meget
velkomne!!!
Du kan vælge mellem tidsrummene 9-11 og 11-
13 begge dage, og du skal bare kunne være bamse-
læge en enkelt dag.

Hilsen Bamsehospitalsarrangørerne!

IMCC
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Basisgrupper

MALER DU, TEGNER
DU, FOTOGRAFERE

DU?

Lægernes Kunstforening inviterer
alle danske læger og

lægestuderende til at udstille egne
værker ved foreningens 11.

efterårsudstilling i Brøndsalen FRb
28.-31.10 2005. Se nærmere på

www.laegerneskunstforening.dk

FILMKLUBBEN HOL-
DER WORKSHOP!

Missede du muligheden for at
hilsen på filmklubben og melde
dig under fanerne?

Nu har du igen muligheden. Filmklubben mødes
torsdag d. 15/9. kl 16. foran opslagstavlen i
Panumkantinen. Her får vi styr på de sidste prak-
tiske detaljer inden filmklub-semestret skydes i
gang med et brag af et program og arrangemen-
ter.
Alle er velkomne.

Hilsen Filmklubben P8’n.

Evt spørgsmål stilles til ejnar2500@sol.dk

INDKALDELSE TIL
MÅNEDSMØDE OG

ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I SATS,

2005

Dato, tidspunkt: 12 oktober 2005
kl. 16.15 i FADL’s mødelokale.

Månedsmøde:

1. Siden sidst.
2. Nyt fra udvalg.
3. Eventuelt.

Ordinær generalforsamling:
Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag

- Revision af vedtægterne?
-?
-?

7) Valg af bestyrelse
-Morten Lind genopstiller ikke som for-

mand
8) Eventuelt

Forslag til dagsordenen sendes til
piaeng150@hotmail.com senest den 21 septem-
ber 2005.

Endelig dagsorden indeholdende indkomne for-
slag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse
til de fremmødte.

Efter generalforsamlingen samles TD2006 grup-
pen mhp.planlægning af det videre forløb.

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.
WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

INVITATION - SUND-
RÅDSMØDE 13/9-05

DATO: 13. september
TID: 12:00 til 14:00
STED: FADLs mødelokale
1.2.20

Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser
3. Godkendelse af Vedtægtsændringer (ud

skudt fra mødet den 280605)
4. Fakultetsrådet
5. Nedskæringer
a. Konsekvenser
b. Politisk initiativ i forhold til presse
6. FUSU
a. orientering fra mødet
b. perspektiver for fremtiden
7. Studenterhus i Nørre Alle 6 (den gamle

sygeplejebygning)
8. Stormøde med basisgrupper
9. Midler fra fakultetet – bliver det opret

tet en pulje?
10. Fakultetsdag/Faglig dag – orientering

om status
11. evt.

Mødet med dekanen starter 14.00

Med venlig hilsen

Kenneth Geving Andersen
Formand

HYTTETUR OM HEALING OG CLAIRVO-
YANCE

ARRANGERET AF

Weekenden d. 21. – 23. Oktober

Kunne du tænke dig at høre mere om healing og clairvoyance, samt dens anvendelse og udbredelse i dagens
Danmark, så tilbyder vi en seriøs og hyggelig tur til Ganløsehytten. På turen vil du blandt andet kunne
opleve Ebbe Axø, uddannet læge og healer, samt Steen Lansig, der til dagligt arbejder med clairvoyance og
healing.

Du kan få mere information ved at holde øje med vores hjemmeside www.studmed.ku/gim, eller ved at
kontakte os på gim@studmed.ku.dk.

Gå ikke glip af GIMs årlige hyttetur!
Tilmeld dig senest d.13 oktober pr. mail på ovenstående adresse.
Pris: kr. 200 (inkl. mad og drikke).

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen

GIM - Gruppen for Integreret Medicin
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SCOREBOGEN 2005
BILLEDTAGNINGSTIDER

Hold Dato tid sted
401-403 29-09-2005 12.00 Teilum
404-406 07-10-2005 13.00 Teilum
407-409 29-09-2005 12.20 Teilum

7.sem
KKA Herlev       07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Glostrup   07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKA Næstved   07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKK Amager      07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KKK Bispebjer  07-10-2005 16.00 Foran Klubben
KRH 1-5            07-10-2005 16.00 Foran Klubben
8.sem
KKA 1-3 22-09-2005 16.00 LU
KRH 1-3 22-09-2005 16.00 LU
KKK 1-3 22-09-2005 16.00 LU
10. sem
KRH 1-5 21-09-2005 12.00 Teilum
KRH 6-10 21-09-2005 12.00 Teilum
KKK 1-5 21-09-2005 12.20 Teilum
KKK 5-10 21-09-2005 12.20 Teilum
KKA 1-5 21-09-2005 12.40 Teilum
KKA 6-10 21-09-2005 12.40 Teilum

11. sem ny ordning
KRH 22-09-2005 11.00 LU
KKA (inkl. KKK) 22-09-2005 11.00 LU
11.sem. Gl. ordning
KRH 20-09-2005 15.10 LU
KKK 1-2 20-09-2005 15.10 LU
KKA 20-09-2005 15.10 LU

12. sem
KKK 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum
KRH 1-9 30-09-2005 10.00 Teilum
KKA 1-6 30-09-2005 10.00 Teilum

13.sem
KKK, KRH, KKA 19-09-2005 10.45 Aud 4062, RH

Semesterfri07-10-2005 16.00 Foran Klubben
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Tirsdag den 27. september kl. 16-
17.30 i

Dam auditoriet

Foredrag af Læger uden
Grænsers HIV-rådgiver Mette

Fryland

Mette Fryland er 31 år og farmaceut. Hun har de
seneste tre år stået i frontlinjen i kampen mod
HIV/AIDS i Kenya og Malawi og er blandt de
forreste i udviklingen af AIDS-behandling i Afrika.

Kom og mød en ildsjæl inden for international
sundhed og hør om hendes erfaringer med mål-
rettet HIV/AIDS behandling i udviklingslandene!
Alle er velkomne til at deltage! Arrangementet
er gratis og henvender sig til alle studerende på
Panum.

VELKOMMEN!

Med venlig hilsen: Gruppen af Medicinstuderende,
Læger uden Grænser

fortsat...
BØRNEHØSTGUDSTJENESTE
Dato: søndag den 18. september 2005
Tid: 16.00- ca. 18.00
Sted: Skt. Johannes Kirke, Skt.
Hans Torv, 2200 København N

Kom med dit eget barn – eller lån et!

Vi holder en kort og enkel gudstjeneste med
fokus på de gode ting, som vi kan høste i denne
tid, og som kan give os grund til at være taknem-
melige.

Der vil bl.a. være salmesang, fortælleprædiken
og børn, der bærer korn og frugt frem i kirken.

Efter gudstjenesten vil der være æblekage og te
i "Johannes på Torvet".

Alle er velkomne - også uden børn!

OKTOBERFEST
Dato: 30. september 2005
Tid: 18.30
Pris: kr. 75,- som betales i døren
Sted: Trinitatis Sognehus,
Pilestræde 67 - ved Rundetårn

Oktoberfesten er blevet en tradition, der er kom-
met for at blive.

Aftenen står i den gode stemning, madens, sang-
ens, den smagfulde oppyntnings og ikke mindst
de spændende øls tegn. I køkkenet er blandt
andre Martin Dambmann, Troels Roland, Frede-
rik Poulsen og Carl Fuglsang.
Begrænset deltagerantal, derfor nødvendig til-
melding senest 28. september til Lise Lotz
(lotz@adm.ku.dk eller 35 32 70 94) eller Carl
Fuglsang 33 93 01 83.

STUDENTERPRÆSTEN
STÅR TIL RÅDIGHED
Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig, hvad enten det er stort
eller småt. Det kan handle om kærestesorger,
eksamensangst, en flækket negl, ensomhed,
studiestress eller andet, og det behøver altså
hverken at handle om tro eller kristendom.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på
Panum (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller
du kan bestille en tid på 20 46 41 93 eller
pnh@adm.ku.dk

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk , mobil 28 75 70 94

”DA VINCI MYSTERIET”
– STUDIEKREDS
Dato: følgende onsdage: 14.
september 2005, 12. oktober, 9.
november
Tid: 15.15-17.00
Sted: Studenterlokalet St.
Kannikestræde 8, 1. sal

Efterhånden har de fleste enten læst eller i hvert
fald hørt om Dan Brown’s megabestseller "Da
Vinci Mysteriet".

Romanen kommer med en ganske anden tolkning
af kristendommen end den sædvanlige, særligt
kan nævnes Jesu forhold til Maria Magdalene og
dermed kvindens stilling i kristendommens lære
og betydningen af den hellige gral. Også histo-
rien om tempelherrerne, Leonardo Da Vinci’s
maleri af den sidste nadver, den katolske organi-
sation Opus Dei indgår i den hæsblæsende thril-
ler.

Med afsæt i romanen vil vi se på nogle af de
spørgsmål bogen og den debat den har skabt
rejser: Er bogen en trussel imod den etablerede
kirke? Er kristendommen afhængig af de histori-
ske kendsgerninger? Afspejler magtfordelingen i
kirken resultatet af en kønskamp? Skjuler
Leonardos billeder hemmelige budskaber?

Studiekredsen vil på skift blive styret af Stefan
Lamhauge Hansen, Nicolai Halvorsen og Carl
Fuglsang Damgaard

Arrangement i samarbejde med studenter-
menigheden i Indre By (IB): www.indreby.org

DEN RØDE TRÅD –
STRIKKECAFÉ
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Trænger du til at slå hjernen fra og bruge dine
hænder? Vil du gerne selv strikke efterårets
smarte sjaler og tørklæder? Er dit strikkeprojekt
gået i stå?

Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og
garn fra vores kurve til at komme i gang. Alle er
velkomne – begyndere  og rutinerede og alle
dem ind imellem. Der er altid erfarne strikkere
til stede, der kan lære dig det basale – eller
hjælpe dig videre med det mere indviklede. Der
er også altid kaffe på kanden – og te kan brygges
i en fart – og lidt kage at styrke sig på.

Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præ-
stens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

HOLDER MØDE ONSDAG D. 21/9
KL 16.00 I FADLS MØDELOKALE

PHILM er basisgruppen for alle der
er interesserede i filmproduktion.
Vi laver dels seriøse projekter, som
f.eks. undervisningsfilm i
samarbejde med Rigshospitalet,
dels hvad vi bare har lyst til...
PHILM har bl.a. optaget
medicinerrevyen 2005, som snart
kommer på DVD.
Er det noget for dig, så kom til
mødet d. 21. september.

WWW.PANUM-PHILM.DK

INDRE ORGANER


