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Det sker 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: 1500
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 datastudie-
salen.

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: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned   
   i kælderen.)
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: Medicinerrevyen

Onsdag: 
  MOK nr XV, årgang 38 udkommer, jubiii!

Torsdag: 
  

Fredag: Længe ventet lang fredagsbar!

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne   redaktion

MOK



3

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

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

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

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

Styrende organer
REFERAT FRA STUDI-
ENÆVNSMØDE 05-10 
Møde afholdt: 8. november 2005
Sted:  9.1.68
Referent:  Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede:
Pernille Due, Mogens Holst-Nissen, Birte Glenthøj 
(til kl. 17.00), Poul Jaszczak (til kl. 17.30), Hans 
Sjöström, David Woldbye (til kl. 17.00)
Kirstine Fabritius, Helene Hvidman (til kl. 17.00), 
Michael Hejmadi, Bjarke Hansen, Bo Biering-Sø-
rensen
Camilla Grønlund Hiul, Malene Esager 
Louise Fejerskov, Lisbeth Roland Hansen, Martin 
Stampe Noer (fra kl. 16.40)

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-09(bilag eftersendes)
3. Studie- og eksamensordningen
A: Beslutning vedrørende TPK og professionalisering 
inkl. eksamen (bilag)
B: Beslutning vedrørende sundhedspsykologi inkl. 
eksamen (bilag) 
C: Beslutning vedrørende strukturen for 1.-2. semes-
ter (bilag eftersendes) 
D: Drøftelse af strukturen for 3.-5. semester inkl. 
eksamen (bilag eftersendes)
E: Godkendelse af 12. sem. rapporten (Gorm Greisen 
inviteret kl. 16.00) (bilag)  
F: Godkendelse af studieordningsændring vedr. gl. 
13. semester/ ny 12. semester (bilag)
G: Forslag til ændring af studieordningen vedr. 

obligatoriske studieelementer (bilag)
H: Status på arbejdet med patologiundervisningen 
(Flemming Fryd Johansen inviteret kl. 16.30)
4. Personsager
5. Internationalisering;
A: drøftelse af internationaliseringsrapporten (H. 
Karle og Tina Gottlieb inviteret kl. 17.00) (bilag)
B: Status for internationalisering på medicin studiet 
(J. Hedemark inviteret kl. 17.00)    
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
 
Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat 05-09 

Referatet blev godkendt. Referat af ekstraordinært 
møde d. 25. oktober vedrørende revisionen af 1.-5. 
semester blev også godkendt.

Ad 3)  Studie- og eksamensordningen
A: Beslutning vedrørende TPK og professionalisering 
inkl. eksamen (bilag)

Klaus Witt gennemgik den udsendte målbeskrivelse 
og plan for det nyt TPK kursus på 1. sem. Planen 
omfatter de generelle praktiske og pædagogiske 
overvejelser med en kort beskrivelse af kursets 
opbygning uge for uge; det overordnede formål med 
undervisningen, samt beskrivelse af de 5 moduler 
undervisningen er opbygget af.   For hvert modul er 
følgende beskrevet: læringsmål, læringsstrategier 
samt pensumbeskrivelse.
De fem moduler er benævnt:
1. Bio-psyko-social-existentielle model 
(BPSE) & læge-patientforholdet
2. Lægens rolle og funktion
3. Det enkelte menneskes livsforløb
4. Faktorer og hændelser der påvirker det 
enkelte menneskes livsforløb
5. Patienternes opfattelse af sygdom og 
sundhed

Efter gennemgangen takkede studieleder Pernille 
Due for den meget detaljerede rapport. Det er stu-
dienævnets intention,  at starte med det nye kursus 
pr. 1. februar 2006. Såfremt man ikke kan nå at plan-
lægge og godkende alle studieordningsændringer, 
vil studienævnet søge at indføre disse ændringer 
på dispensation.
Vedrørende eksamen bemærkede Pernille Due, at 
der fra ministeriet er forlydende om, at gruppeek-
samener bliver forbudt ved de højere læreranstalter, 
så eksamensformen foreslås ændret, og beskrevet 
mere detaljeret i rapporten.

MOK

VELKOMMEN! 
Mok-redaktionen ønsker alle, både nye som gamle, velkommen på endnu et 
semester. vi glæder os til som vanen byder at leverer varen i form af 100% 
medicin-relevante indlæg. For et endnu flottere MOK i sprudlende farver se 
mok.info

KAN DU GÆTTE HVAD DE KOSTEDE?
DER ER BLEVET INDKØBT TRE NYE STATUER TIL 
PANUM, EN AF DEM SES OVENFOR! 
HAR DU LYST TIL AT VINDE EN FLASKE NOILLY 
PRAT OG EN CHOKOLADE-SURPRISE? HVIS JA, SÅ 
MAIL (MOK@MOK.INFO) ELLER DROP SVARET IND 
AF SPRÆKKEN INDEN NÆSTE MANDAG KL. 12. 
HUSK NU AT SKRIVE NAVN, TIL NR OG MAIL, SÅ 
FINDER VI VINDEREN! HURRA OG JUBII   

MOK/Christen
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Endvidere skal det ændres i overensstemmelse med 
de øvrige studiemålsbeskrivelser, så der ikke står 
pensum i rapporten, men i stedet målbeskrivelser 
og mål, og henvisninger til bøger.
Endvidere kunne Pernille Due fortælle, at man 
på mødet ikke skulle beslutte den endelige tilret-
telæggelse af undervisningen, da dette  skal ske i 
samarbejde med 1. sem. udvalget.

Helene Hvidman synes, det var en flot plan, men 
gjorde opmærksom på, at de 53 timer, der er afsat 
til kurset, svarer til 3,5 uge-ækvivalent og ikke til 
6 uger, som undervisningen ifølge planen strækker 
sig over.  
De ”fritimer” der er afsat til skrivning, skal tages af 
skematimerne, ellers bliver arbejdsbyrden for stor 
for de studerende. 

Klaus Witt sagde, at undervisningen skal tilpasses 
undervisningen i humanbiologi. 

Michael Hejmadi sagde, at størrelsen på rapporten, 
der skal skrives, som led i  undervisningen, skal 
specificeres. 
Pernille Due slog fast, at til næste studienævnsmøde 
skal foreligge en nærmere beskrivelse af rapporten, 
for at den kan blive endeligt godkendt til start 
1.2.2005.

Mogens Holst-Nissen udbad sig et eksempel på en 
eksamensopgave i forbindelse med fremsendelse af 
den tilrettede rapport.
Dertil svarede Klaus Witt, at det kunne de naturligvis 
godt, men de havde afventet studienævnets godken-
delse af rapporten inden de ville lave et eksempel på 
en eksamensopgave.

Pernille Due svarede, at studienævnet siger ok til det 
der foreligger, så planlægningen kan starte, men det 
forudsætter, at de inden næste studienævnsmøde, 
har talt med 1. sem. udvalget, og kan fremlægge et 
færdigt skema for 1. semester.
Helene Hvidman slog endnu engang fast, at der er 
afsat 53 timer (3,5 uge-ækvivalent) til kurset og 
ikke 6 uger.
Endvidere ville hun gerne vide, om LKF, CEKU og 
videnskabsteori havde været spurgt i forbindelse med 
den nye plan for undervisningen, så man ikke risik-
erer dobbeltundervisning ? Dertil svarede Klaus Witt 
at man så det som et første trin in spiralcurriculum og 
ville sikre dette i forhold til de tilstødende fag..

Lisbeth Roland Hansen gjorde opmærksom på, at det 
i forbindelse med beskrivelse af eksamen, er vigtigt 
at vide, om det er intern/ ekstern censur, og hvor 
mange ECTS points det tæller.

Pernille Due konkluderede, at følgende skal revi-
deres i rapporten, og fremsendes til studienævnet 
senest mandag d. 28/11, til godkendes på næste 
studienævnsmøde:
- det skal udpensles, at der er tale om 53 
timer = 3,5 uge-ækvivalent
- der skal foreligge et samlet skema for 1. 
semester efter nærmere aftale med 1. sem. udval-
get
- eksamensformen skal ændres, og be-
skrives mere detaljeret i rapporten.
er vigtigt at vide, om det er intern/ ekstern censur 
og hvor mange ECTS                                      points 
det tæller.
- der bør ikke står pensum i rapporten, men 
være beskrivelse af mål
- en nærmere beskrivelse af rapporten der 
skal skrives som led i kurset 
- et eksempel på en eksamensopgave bør 
medsendes

 
B: Beslutning vedrørende sundhedspsykologi inkl. 
eksamen (bilag)

Hans Henrik Jensen orienterede om arbejdet 
med rapporten vedrørende undervisningsplan for 
psykologi og fortalte, at den undervisningsplan man 
kunne fremlægge svarer til, hvordan undervisningen 
afvikles andre steder i verden. 
Man har bla. først grunddisciplinerne og derefter 
specialiseres undervisningen. De studerende har 
ønsket oversigtsforelæsninger, hvilket også er skre-
vet ind i planen.
Da man fra Odense Universitet, har gode erfaringer 

med, at kurset placeres på 3. semester, er dette også 
ønsket med denne plan. Undervisningen i klinisk 
psykologi ønskes placeret på 10. sem. i forbindelse 
med den kliniske undervisning.

Eksamen påtænkes at være en individuel skriftlig 
eksamen efter 13-skalaen og med ekstern censur. 

Pernille Due sagde, at det skaber stor bekymring 
hos de studerende, når der står at undervisningen 
er baseret på et kompendium på 600-700 sider. Det 
må der ændres på, er alt for meget.
Endvidere spurgte Pernille Due, om faget ville 
være åbne for evt. at fordele undervisningen over 
2 semestre?
Det var faget positivt indstillet over for, svarede 
Hans Henrik Jensen.

Helene Hvidman synes, at planen var overambitiøs. 
Kurset skal svare til 45 timers/ 3 ugers undervisn-
ing og med dette oplæg skal de studerende læse 200 
sider om ugen.
Endvidere var Helene Hvidman betænkelig ved, 
at opdele undervisningen på to semestre, da det 
er bedst at have undervisningen i forbindelse med 
eksamen.   
Helene Hvidman spurgte også til den skemafri dag, 
da den var forsvundet fra skemaet samt bemærkede, 
at det er svært med skiftende lærer til holdundervisn-
ing, da de ikke kender holdets niveau.

Michael Hejmadi fandt oplægget meget spændende, 
men også for ambitiøst. Han efterspurgte et eksempel 
på eksamensopgave. 

Bjarke Hansen fandt det underligt, at kurset er ble-
vet ”pumpet op”, da det er udskældt kursus blandt 
de studerende.
Dertil svarede Hans Henrik Jensen, at kurset ikke er 
”pumpet op”, men svarer til det gamle kursus.

Pernille Due bemærkede, at man må se på dette 
kursus med ”nye øjne” – det er ikke TAS, men et nyt 
kursus, dog en smule for ambitiøst.  

Helene Hvidman gjorde opmærksom på, at kurset 
ikke kan spredes ud over 6 uger, da andre fag også 
tager af ”tiden” i løbet af ugerne, og arbejdsbyrden 
bliver for stor. Det må spredes over tre uger, og er 
dog stadig et alt for stort kursus. Må skæres ned til 
et kernekursus, så de studerende efterfølgende kan 
huske, hvad de har lært.

Poul Jaszczak sagde, at kurset er alt for omfattende, 
og at rammerne ikke er fastlagt sådan.

Pernille Due takkede for oplægget og konkluderede, 
at følgende skal revideres i rapporten, og fremsendes 
til studienævnet senest mandag d. 28/11, til god-
kendes på næste studienævnsmøde:
- der skal sandsynliggøres et mindre pen-
sum 
- en beskrivelse af eksamen
- der skal tages højde for den skemafri 
dag
- 
E: Godkendelse af 12. sem. rapporten (Gorm Greisen 
inviteret kl. 16.00) (bilag)  

Helene Hvidman ønskede at vide, hvor de syv fore-
læsninger i klinisk genetik var blevet af ? Pernille 
Due kunne fortælle, at der var blevet afholdt møde 
med professoren for klinisk genetik, og man var 
blevet enige om, at disse forelæsninger ikke i deres 
fulde omfang var relevante på 12. semester. Klinisk 
genetik er integreret i den kliniske undervisning på 
10. og 11. semester, og man har bibeholdt to cases 
med klinisk genetik på 12. semester.
Helene Hvidman efterlyste endvidere en beskrivelse 
af kravene til eksamen, samt en mere detaljeret 
målbeskrivelse for patologiundervisningen.
Logbogen var der kigget på i KFK regi, og bemærk-
ninger sendt til Gorm Greisen.

Michael Hejmadi bemærkede, at eksamen i pædiatri 
var ændret, så den kun er teoretisk og mente, det var 
en forringelse af eksamen.
Gorm Greisen svarede, at idet eksamen er skåret 
ned fra 45 til 30 minutter, er det problematisk, at 
få en hel familie og et barn ind for så kort tid. Se-
mesterudvalget håber på, at eksamen ændres til en 
OSKE eksamen. 

Pernille Due kunne fortælle, at man på næste 
studienævnsmøde håber, at kunne afgøre om det 
kan ændres til en OSKE eksamen, samt at kunne 
godkende 12. semesters rapporten endeligt. Studi-
enævnet skal dog bruge nogle resurseberegninger 
inkl. grænser for, hvornår der kan dubleres, inden 
rapporten kan godkendes.

Bo Biering Sørensen spurgte til om de ti cases æn-
dres, da det kræver et vist niveau i undervisningen, 
at fastholde folk.
Gorm Greisen svarede, at man ikke umiddelbart 
havde tænkt sig at ændre på dem, niveauet er forskel-
ligt, men fremmøder er stadig det dobbelte af det det 
var førhen, inden man ændrede undervisningen til 
case-undervisning.   

Pernille Due konkluderede, at følgende skal revi-
deres i rapporten, og fremsendes til studienævnet 
senest mandag d. 28/11, til godkendes på næste 
studienævnsmøde:
- logbogen skal tilrettes efter KFK ret-
ningslinier
- målbeskrivelsen rettes
- resurseberegninger skrives ind

H: Status på arbejdet med patologiundervisningen 
(Flemming Fryd Johansen inviteret kl. 16.30)  

Elisabeth Ralfkiær var kommet i stedet for Flemming 
Fryd Johansen, der desværre var forhindret.
Elisabeth Rafkiær kunne fortælle, at man i udvalget 
havde gjort forskellige tiltag, bla. havde man arbej-
det meget med målbeskrivelserne for de forskellige 
semestre ( 6.,7.,8. og 9.), og man havde ændret navn 
på Obduktionskurset, så det nu hedder Klinisk 
kursus i Patologi.
Man har også arbejdet med ensretning på tværs af 
klinikudvalgene.

Kurset på 7. semester er lige afholdt, og man er i 
udvalget naturligvis meget spændte på evaluer-
ingerne.

Pernille Due takkede for orienteringen, og gjorde 
opmærksom på, at de ændrede målbeskrivelser, 
samt evt. andre resurseudløsende ændringer, skal 
godkendes i studienævnet. Elisabeth Rafkiær in-
viteres til studienævnsmødet i januar, hvor man 
håber at alle målbeskrivelser er færdige, så de kan 
godkendes.

C: Beslutning vedrørende strukturen for 1.-2. semes-
ter (bilag eftersendes) 
D: Drøftelse af strukturen for 3.-5. semester inkl. 
eksamen (bilag eftersendes)

Da der ikke var opbakning omkring de beslutninger, 
der blev truffet på det ekstraordinære studienævns-
møde d. 25/10, foreslog Pernille Due, at man inden 
beslutningerne godkendes i studienævnet, forsøger 
at opnå enighed blandt studienævnets medlemmer.
Derfor blev følgende foreslået:
1.semester kører fra foråret 2006 med TPK, og 
derefter implementeres revisionen et semester ad 
gangen.
Diskussionen om placeringen af sundhedspsykologi 
tages i mindre grupper inden næste studienævns-
møde.
Diskussionen om 4./5. semester (eksamen og 
modulopbygning) afventer at man taler med 6.-9. 
sem. revisionsgruppen vedrørende placeringen af 
farmakologi, der skal rykkes op, og placeringen af 
videnskabsteori, der skal rykkes ned.
Derfor udskydes den endelige beslutning til et senere 
studienævnsmøde, når disse elementer er diskuteret 
i diverse fora..

Endvidere ønskes  der på næste studienævnsmøde 
nedsat et udvalg vedrørende Organkursus 1, med 
henblik på at sikre at kurset har et indhold som 
svarer til den ramme, der er timemæssigt til kurset, 
samt for at sikre den kliniske relevans af kursets 
indhold. Dette affødt af den sandsynlige øgede tid-
sramme omkring kurset.

Ad pkt. 5 )Internationalisering;
A: drøftelse af internationaliseringsrapporten (H. 
Karle og Tina Gottlieb inviteret kl. 17.00) (bilag)

Pernille Due takkede for den fine rapport, og Hans 
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Karle præsenterede rapporten.
Hans Karle var glad for, at udvalget har afleveret 
rapporten i fuld enighed, og at forklarede at planen 
med rapporten har været, ud fra en analyse af tema-
et, at bringe lidt orden og klarhed på området.
Rapporten bygger på de to sider af internationaliser-
ingen: de udrejsende studerende og de indrejsende 
studerende. Det er klart markeret, at man ikke kan 
forvente en økonomisk gevinst på området samt, at 
det er et udviklingsområde, og man derfor må for-
vente nogle udgifter, fx i forbindelse med ansættelsen 
af en leder på området.
Endvidere fremgår det af rapporten, at man bør 
arbejde med mere fleksibilitet i forbindelse med 
godkendelse af udlandsophold, og at den nye studie-
ordning ikke er en hindring for udveksling.
Desuden forestiller udvalget sig, at den løbende re-
vision af studieplanen i overensstemmelse med den 
internationale udvikling i medicinsk uddannelse vil 
resultere i udvidelse af de valgfrie studieelementer 
fra de nuværende knap 7 % til ca. 20 % over de næste 
5 år, hvilket vil fremmemulighederne for udenland-
ske studieophold.
Poul Jaszczak ønskede, at vide, hvordan man rent 
praktisk kan ændre de nuværende syv procent til 
tyve procent.
Hans Karle svarede, at udgangspunktet var syv 
procent, men at man havde skelet til trenden rundt 
om i verden, og man endte så på 20 %. På Harvard 
er det fx 40 %. Man ser det i udvalget, som et middel 
til at fremme processen, og foreslår at ændringerne 
sker ved fx  mere VKO lignende undervisning og/ 
eller en forlængelse af OSVAL I og II.
Pernille Due bemærkede, at det bliver en udfordring 
at fjerne noget fra studieordningen mhp denne ud-
videlse af OSVAL perioderne.
Endvidere gjorde Pernille Due opmærksom på, at 
Madelon Finkel, som besøgte studienævnet i septem-
ber måned, fandt det fornuftigt, men så stort et antal 
studerende ikke nødvendigvis at modtage så mange 
studerende, som man sender ud. Man kan evt. betale 
sig fra det med hjælp fra fonde eller lignende. De 
udenlandske studerende er hovedsaglig interesseret 
i de fag, vi er stærke i, så som diabetes.
Hun advokerede derfor for i første omgang at sikre 
en stor grad af udrejse af egne studrende. 
Dertil svarede både Hans Karle og Tina Gottlieb, 
at udvalget fandt det vigtigt med balance i dele af 
udvekslingen, så vi kan beholde de pladser, vi råder 
over rundt om i verden.
Hans Karle foreslog, at en modydelse fx kan være 
Summerschools.

Hans Karle og Pernille Due skal til møde med konst. 
Dekan Ulla Wewer med henblik på at få en fælles 
strategi på Fakultetsplan. Endvidere ønsker studi-
enævnet at vide, hvor mange resurser dekanatet vil 
afsætte til internationalisering.

Der var enighed i studienævnet om, at måden at kom-
me videre på, er at få ansat en leder, og få helt klare 
rammer for arbejdet og for hvilke resurser dekanatet 
ønsker at bidrage med.  Det blev også pointeret, at 
der i det videre arbejde med internationalisering, 
skal deltage et studienævnsmedlem, så man gennem 
denne person, kan holde sig orienteret.

Lisbeth Roland Hansen gjorde opmærksom på, at jo 
mere specifik oplægget fra studienævnet er, jo nem-
mere er det, at få bevilliget penge fra dekanatet til 
arbejdet samt til evt. ansættelse af en halvtids VIP, 
som leder for det videre arbejde.

B: Status for internationalisering på medicin studiet 
(J. Hedemark inviteret kl. 17.00)    

Punktet blev udsat til næste studienævnsmøde

 Ad 3 F: Godkendelse af studieordningsændring vedr. 
gl. 13. semester/ ny 12. semester (bilag)

Ifølge den vedtagne plan for afvikling af undervisn-
ing og eksamen på 1986-studieordningen udbydes 
undervisningen på 13. semester for sidste gang i 
forårssemestret 2006. 
Der er p.t. 611 studerende tilbage på gamle stud-
ieordninger heraf er de 235 studerende på 13.se-
mester. Selv om vi forventer et stort 13. semester 
i forårssemestret 2006 vil alle 611 studerende ikke 
have gennemført 13. semesterundervisningen ved 
udgangen af forårssemesteret.

I henhold til overgangsordningen skal disse studer-
ende overflyttes til 2000-studieordningen, så snart de 
har bestået 12. semester på 1986-ordningen. Det er 
imidlertid administrativt besværligt og ikke mindst 
uhensigtsmæssigt for de studerende fordi deres eksa-
mensbeviser vil blive en lang opremsning af fag, der 
er bestået på baggrund af merit fra gammel ordning 
til ny ordning i stedet for de karakterer de studerende 
oprindeligt har fået i de forskellige fag.
Det foreslås derfor i stedet at erstatte 13. semester 
gl. studieordning med indholdet fra 12. semester ny 
studieordning. Ændringen af 1986-studieordningen 
skal naturligvis godkendes af Akademisk Råd.

Studienævnet godkendte forslaget, idet ikraft-
trædelses dato skulle drøftes  på møde d. 9 novem-
ber mellem studieadministrationen og klinikud-
valgssekretærerne.

På det nævnte møde d. 9. november, blev følgende 
besluttet: 
· 12. semester holdsættes fortsat på RH 
som beskrevet, men skal undervises efter egen kørep-
lan. Dette får primært konsekvenser for akut patient 
hvor der skal planlægges med en ekstra uge.
· 13. semester afvikles sidste gang ordinært 
i F2006 efter egen køreplan

Ad 3 G: Forslag til ændring af studieordningen vedr. 
obligatoriske studieelementer (bilag)

Udvalget foreslås følgende for 2000-studieordnin-
gen:
Obligatoriske studieelementer:
11. semester:
d) Klinisk kursus i Dermatologi-ven.  i k k e 
obligatorisk
e) Klinisk kursus i Oftalmologi   i k k e 
obligatorisk
f) Klinisk kursus i Oto-Rhino- Lary.  i k k e 
obligatorisk
g) Valgfrie kurser og ophold  Godk. 
af kursusattest
12. semester:
h) Klinisk kursus i Akut patient ikke obligatorisk
i) Klinisk kursus i Pædiatri  Godk. 
af logbog
j) Klinisk kursus i Gynækologi/obs. Godk. 
af logbog
k) Klinisk kursus i Almen medicin Godk. 
af logbog

Indtegningsbetingelser til eksamen:
11. semester:  
Dermatologi-Venerologi Eks. på 9. sem. 
OSCE+CBSE
Oftalmologi  Eks. på 9. sem. 
OSCE+CBSE
Oto-Rhino-Laryngologi Eks. på 9. sem. 
OSCE+CBSE
12. semester:
Akut patient  Eksamen til og med 
11. sem.
Pædiatri  Eksamen til og med 11. sem.+ 
i
Gynækologi/obs.  Eksamen til og med 
11. sem.+ j
Almen medicin  Eksamen til og med 
11. sem.+ k

Indtegningsbetingelser til Undervisning:
Til 11. semester: For at blive holdsat på 11. semes-
ter skal man have bestået eksamen på 9. semester: 
OSCE  + CBSE   
Til 12. semester: For at blive holdsat på 12. semester 
skal man have bestået eksamen på 10. semester: 
Neurologi, neurokirurgi og psykiatri, Klinisk social-
medicin og Retsmedicin.
 
Studienævnet godkendt udvalget forslag til studie-
ordningsændring. Forslaget sendes til godkendelse 
i Fakultetsrådet.

Ad 4) Personsager
Referatet fra dispensationsudvalgs møde onsdag d. 
26. oktober 2005 blev godkendt.
Endvidere blev følgende sager diskuteret:

En studerende havde søgt merit for tidlig almen 
medicin og sundhedspsykologi på baggrund af 
tidligere uddannelse. Studienævnet besluttede at im-
ødekomme ansøgningen, således at den studerende 

fritages for undervisning og eksamen i tidlig almen 
medicin og sundhedspsykologi på 1. og 2. sem. 

En studerende havde søgt merit for basal human-
biologi og medicin og cellebiologi inkl. genetik. 
Studienævnet besluttede delvis at imødekomme 
ansøgningen, således at den studerende fritages for 
undervisning , øvelser og eksamen i basal humanbi-
ologi og medicinsk kemi samt undervisning i anatomi 
og øvelser i biokemi under kurset i cellebiologi, men 
fritages ikke for øvelser i genetik og biofysik.

To studerende havde søgt om orlov på 1. studieår 
af kandidatdelen. Studienævnet besluttede at im-
ødekomme ansøgningerne således at de studerende 
bevilliges orlov i de ønskede perioder.

En studerende havde søgt genindskrivning på studi-
et. Studienævnet besluttede ikke at imødekomme 
ansøgningen, da den studerende ikke har bestået, 
hvad der svarer til 1. studie års eksaminer, og derfor 
skal søge gennem den koordinerede tilmelding.

En studerende havde søgt om ekstraordinær ek-
samenen i genetik på gl. studieordning. Studienævnet 
besluttede at imødekomme ansøgningen således at 
den studerende kan eksamineres ekstraordinært 
i genetik i foråret, dog under forudsætning af, at 
eksamensforløbet planlægges hensigtsmæssigt i 
samarbejde med en studievejleder.

Ad 6) Meddelelser

For fremtiden vil studienævnsreferater blive udsendt 
i udkast en uge efter studienævnsmødet, og god-
kendte referater sendes ud to uger efter mødet.

Næste studienævnsmøde afholdes 6. december.

GODKENDT MØDEREF-
ERAT 05-11
STUDIENÆVNET FOR 
MEDICIN
Møde afholdt: 6. dec. 2005
Sted: 9.1.68
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede: Pernille Due, Poul Jaszczak, Mogens 
Holst-Nissen, David Wolbye (til kl. 18.00), Hans 
Sjöström, 
Charlotte Paisley, Martin Stampe Noer, Gitte Birk-
bøll, Louise Fejerskov, 
Camilla Grønlund Hiul, Johannes Poulsen, Theis 
Pedersen-Skovsgaard, Christian S. S. Frandsen,
Peter Bonde, Kenneth Geving Andersen (fra kl. 
15.45), Kirstine Fabritius,  Helene Hvidman, Bjarke 
Hansen
Gæster: Klaus Witt, Gorm Greisen, H.H. Jensen, 
Margereta Söderström
Afbud: Birte Glenthøj, Nils Høiby, Michael Hej-
madi
 

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05-10 (bilag)
3. Studie- og eksamensordningen
A: Godkendelse af 12. semester rapport (bilag 
eftersendes) Gorm Greisen inviteret kl. 15.00
B: Godkendelse af kursus i tidlig patient kontakt og 
professionalisering samt 1. semesters plan ( bilag 
eftersendes) Marek Treiman og Klaus Witt inviteret 
kl. 15.30
C: Godkendelse af kursus i Sundhedspsykologi (bilag) 
H.H. Jensen inviteret kl. 16.00
4. Personsager (bilag)
5. Logbøger
- Godkendelse af logbøger på 7. og 9. semester 
(bilag)
6. Godkendelse af eksamensplan for forår/
sommer 2006 (bilag)
7. Behandling af klage over manglende 
undervisning i farmakologi (bilag)
8. Internationalisering: Status for inter-
nationalisering på medicin studiet (J. Hedemark 
inviteret kl. 17.00)    
9. Datoer for møder i studienævnet 2006 
(bilag) 
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10. Orientering om besparelser på medicins-
tudiet 2006
11. Godkendelse af kommissorium for udvalg 
vedr. revision af 6.-9. semester (bilag eftersendes)
12. Meddelelser
13. Eventuelt

Ad pkt. 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt idet pkt. 10 ”orientering 
om besparelser på medicinstudiet” rykkes op efter 
pkt. 3

Ad pkt. 2) Godkendelse af referat 05-10 (bilag)
Referatet blev godkendt.

I referat 05-08 under pkt. Ad 9) Meddelelser frem-
går det, at ”Klinikudvalget RH har valgt ikke, at 
behandle en evalueringen af RH undervisning på 
8. sem.”
Dette er ikke korrekt, og studienævnet skal hermed 
berigtige, at evalueringsrapporten blev diskuteret 
på møde i klinikudvalget 23. juni. Referatet 05-08 
tilrettes i overensstemmelse med dette.

Ad pkt. 3)Studie- og eksamensordningen
3A: Godkendelse af 12. semester rapport (bilag 
eftersendes) Gorm Greisen inviteret kl. 15.00

Gorm Greisen gennemgik de nye tiltag i rapporten.
Helene Hvidman pointerede det vigtige i ,at 12. se-
mesterudvalget melder ud hvordan undervisningen 
optimalt kan afvikles og ikke, hvordan de bliver 
nødt til at gøre det pga. det store antal studerende 
til foråret. Rapporten skal godkendes som grundlag 
for alle fremtidige 12. semestre, og ikke bare for 
foråret.

UAT beregningerne skal kompletteres med holdstør-
relse og antal lærere. Dette er en forudsætning for 
at  studieledelsen kan beregne resurseforbruget   og 
eventuelt foranstalte om korrektioner.

12. semesterudvalget  mangler at modtage en 
målbeskrivelse fra patologi, men Pernille Due 
konkluderede, at man kan godkende rapporten 
på forventet eftersendelse af målbeskrivelsen. 
Målbeskrivelsen skal fremsendes, så den kan behan-
dles på studienævnsmødet i januar.

Mht. til eksamen blev det aftalt, at udvalget skal 
komme med et eksempel på eksamensspørgsmål til 
studienævnsmødet i februar. Det er vigtigt, at de 
kommende studerende har en ide om, hvad eksa-
men indebærer. 
12. semester udvalget fastholder ønsket om, at eksa-
men med tiden bliver en OSKE, men må indtil videre 
afvikle eksamen som beskrevet  i  den vedtagne 
studieordning. Man afventer stadig OSKE rapporten, 
og ønsker ikke at ændre på pædiatri-eksamen alene,  
inden rapporten foreligger og hele eksamens området 
kan behandles samlet. 
Den nuværende eksamens korrekte titel er ifølge 
studieordningen ”30 min. mundtlig klinisk prøve”, 
og ikke som skrevet i rapporten ”30 min. mundtlig 
eksamen med teoretiske spørgsmål”

Undervisningen i klinisk genetik er reduceret på 
12. sem., idet en del af undervisningen allerede er  
på 10 og 11. sem..  Professoren i klinisk genetik er 
i gang med arbejdet med at beskrive fordelingen af 
undervisningen på de forskellige semestre. 

For at sikre at undervisningen ikke bliver glemt, 
skriver studienævnet til professoren, og beder om 
en status på arbejdet med fordelingen af under-
visningen.

3B: Godkendelse af kursus i tidlig patient kontakt og 
professionalisering samt 1. semesters plan  Marek 
Treiman og Klaus Witt inviteret kl. 15.30

Foruden Marek Treiman og Klaus Witt var Mar-
gereta Söderström mødt. Marek Treiman fremlagde 
planen for afvikling af 1. semester til foråret 06. 
Han bemærkede, at planen er udfærdiget så godt 
som det har kunnet lade sig gøre på den meget 
korte tid. Semestret kan afvikles på en mere hen-
sigtsmæssig måde, men der har ved planlægningen 
af dette semester været både lokale- og tidsmæssige 
begrænsninger.

På mødet blev uddelt en timefordelingsoversigt 
indeholdende de afvigelser planen for foråret 2006 
indebærer.

Pernille Due bemærkede, at studienævnet netop har 
fået godkendt en spareplan baseret på de timetal, der 
blev aftalt i maj, og det er nødvendigt at planen for 
semestret lægges efter disse aftale timetal.
Endvidere gjorde Helene Hvidmand opmærksom 
på, at de 12 forelæsninger i ”folkesygdomme” der er 
forsvundet fra aftalen af 19. maj til den nuværende 
plan, igen skal ind i skemaet. Klaus Witt bemærkede, 
at man i arbejdet med planlægningen havde været i 
tvivl, om de 12 forelæsninger skulle med i skemaet 
for 1. semester eller ej og, at man sagtens kan flytte 
dem tilbage i skemaet.

Studienævnet skal modtage et oplæg til en TPK 
eksamen seneste en uge før studienævnsmødet d. 17. 
januar, dvs. tirsdag d. 10. januar 2006.

Martin Stampe Noer udtrykte bekymring over 
manglende afklaring mht. studieordningsændringer, 
overgangsordninger etc., i forbindelse med opstart 
af en helt ny TPK plan og deraf følgende ny stud-
ieordning. 

Pernille Due henviste til det store behov, udtrykt fra 
fag såvel som studerende og Studienævns side, for at 
få et nyt kursus i stedet for den meget udskældte TAS 
undervisning og henviste desuden til Studienævnets 
tidligere beslutning om at iværksætte ændringerne 
løbende fra foråret 2006.

Mogens Holst-Nissen bemærkede, at det var vigtigt, 
at de studerende der skal starte på en nye ordning, 
bliver informeret snarest.

3C: Godkendelse af kursus i Sundhedspsykologi 
(bilag) H.H. Jensen inviteret kl. 16.00

Hans-Henrik Jensen fortalte, at planen var rette 
til efter anvisningerne givet på sidste studienævns-
møde.

Poul Jaszczak ønskede at vide, om forslaget ikke var 
meget det samme, som  fremlagt på sidste møde, dog 
bare ændret ved at samle alt fra det gamle oplæg 
under færre overskrifter ? 
Dertil svarede Hans-Henrik Jensen, at undervis-
ningen er blevet samlet under nye begreber, og 
at man, når rammerne er godkendt, vil uddybe 
målbeskrivelserne og det vil deraf også fremgå, hvad 
det forventes at de studerende skal kunne redegøre 
for efter endt kursus. Hans-Henrik Jensen fores-
tillede sig, at når rammerne er godkendt, mødes og 
diskuterede det nøjagtige indhold. Der er fx stadig 
uklarhed over,  om det er faget Sundhedspsykologi, 
der skal undervise i ”vold i hjemmet” og andre emner, 
og man har heller ikke klarhed over, hvilket semes-
ter faget skal placeret på. Når alt dette er afklaret, 
kan man diskutere indholdet af de enkelte emner i 
undervisningen.

Kenneth Geving Andersen tilføjede, at der i oplægget 
manglede en klar linie, en priotering af , hvad det er 
vigtigst, at den studerende lærer. 
Pernille Due  vil i slutningen af januar invitere til 
et møde angående det videre arbejde med undervis-
ningen i sundhedspsykologi.   

Ad pkt. 10) Orientering om besparelser på medicin-
studiet 2006

Studieleder Pernille Due gennemgik det nyeste 
besparelsesudspil fra studieledelsen. Forslaget var 
sendt til og godkendt af dekanatet, og afventer nu 
endelig godkendelse i Fakultetsrådet. Man har i fors-
laget bl.a. gjort opmærksom på følgende forhold:
- Den nye studieplan  (Studieplan 2000) har 
et planlagt lavere omkostningsniveau end den gamle 
studieplan (5,9%) og implementering af studieplanen 
har medført yderligere besparelser ( ca. 8%).
- Fakultets STÅ indtægter fastholdes 
stort set uændret overgangen til Studieplan 2000. 
Undervisningsudgifterne pr. STÅ  på medicinstudiet 
er derfor faldet.
- Ved fuld implementering af medicinstud-
ieordning 2000 i 2007 falder udgifterne til medicins-
tudiet med 5.9% i forhold til niveauet i 1999.
- Et antal kliniske lektorer, særligt i 
medicin og kirurgi, er i løbet af 2004 og 2005 af 

studieledelsen blevet besat som midlertidige kliniske 
lektorater med udløb  i 2006 og 2007.
- Der er i løbet af 2005 gjort et stort arbe-
jde med at få indført og anvendt selvangivelser for 
underviserne i den kliniske sektor.
- Endelig er studieledelsen i gang med 
at udvikle en metode til at få en semestervis 
tilbagemelding på samtlige klinikundervisnings-
timer
- Til dette arbejde og til at sikre bedre 
opfølgning og planlægning af hele den kliniske un-
dervisningssektor ønsker man, at der fra 2006 bliver 
ansat en fuldtidssekretær.

Med de ovenstående tiltag vil besparelser med 
direkte konsekvens for undervisningen kun være 
nødvendig på følgende områder:

- Patobiologi undervisningen fjernes på 
1.-5. semester
- Dobbelt forelæsningsrækken på BBH på 
6. og 8. semester fjernes
- OSVAL I vejleders tilstedeværelse ved 
opgavefremlæggelse afskaffes
- Retsmedicin forelæsninger på gammel og 
ny studieordning samlæses i den udstrækning, det 
er praktisk muligt. 
- 
Ad pkt. 5) Logbøger
- Godkendelse af logbøger på 7. og 9. semester 
(bilag)

Jørgen Hedemark startede med logbogen til 7. se-
mester. Der var foretaget ganske få ændringer, og 
Jørgen Hedemark ønskede at den efter godkendelse, 
kunne trykkes til et par semestre. 

Martin Stampe Noer gjorde opmærksom på uoverens-
stemmelse mellem overskrifterne på de obligatoriske 
studieelementer i logbogen og i studieordningen. 
Det vil blive rettet, og sendt til Martin S. N. til gen-
nemlæsning inden trykning.

Endvidere blev det bemærket, at det ved den sidste 
underskrift i logbogen
skal præciseres, at denne underskrift indebærer, at 
hele logbogen er udfyldt.
I den forbindelse gjorde Poul Jaszczak opmærksom 
på, at der skal sidetal i logbogen, så tutoren ved, 
hvor mange sider, der skal være udfyldt inden han 
eller hun kan skrive under på, at hele logbogen er 
udfyldt.

På baggrund af enkelte sager med studerende, der 
ikke har kunne få deres kliniske ophold godkendt, 
ønsker Pernille Due at udarbejde en indberetnings-
blanket. Denne blanket skal bruges af tutorerne 
ved henvendelse til studienævnet i forbindelse om 
studerende, der ikke kan få deres ophold godkendt. 
Så er det op til studienævnet, at tage stilling til, hvad 
der skal ske med den studerende. 
Endvidere skal man sørge for, at tutorerne ved, 
hvordan de kan hjælpe de studerende med at gen-
nemføre opholdet.  

De studerende i studienævnet gjorde opmærksom 
på, at det kan være svært nøjagtig at vide, hvad 
konsekvensen er af en ikke-godkendt logbog, og at 
det varierer meget fra afdeling til afdeling, hvordan 
man får underskrifterne i logbogen.

Pernille Due svarede, at man jo netop har lagt op 
til, at det er den enkelte tutor, der beslutter om den 
studerende skal have godkendt opholdet eller ej, men 
at man kan bede 7. og 9. semesterudvalget præcisere, 
hvad man forventer af den studerende. Det vil være 
til gavn for både studerende og tutorerne.

Når Jørgen Hedemark har rettet 7. semester logbo-
gen til efter anvisningerne, sendes den til Martin S. 
N. og Pernille Due til gennemlæsning, og trykkes 
derefter i et antal passende til tre semestre.

Logbogen for 9. semester var ændret ud fra de 
ændringsforslag, udvalget havde modtaget. Bl.a. 
havde man ændret ”antal patientforløb”, så der nu 
står ”mindste 2 patientforløb : 1 i medicin og 1 i 
kirurgi”. Dette fandt udvalget bag logbøgerne lige 
enkelt nok.

Hans Sjöström bemærkede, at man ikke må skrive 
patientens navn på underskriftsblanketten, og man 
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blev enige om, at det er patientens fødselsdato, der 
skal skrives på.  

Martin Stampe Noer gjorde opmærksom på, at LKF 
undervisningen står på siden med obligatorisk under-
visning, hvilket det ifølge studieordningen ikke er.
Man blev enige om, at underskriftsboksen flyttes 
fra siden med de obligatoriske studieelementer til 
logbogen, så det fremgår, at det er en logbogsfær-
dighed, der skal gennemføres og godkendes som en 
del af logbogen, og ikke et obligatorisk studieelement 
i henhold til studieordningen. 

M.h.t. 10. semesters logbogen forklarede Jørgen 
Hedemark, at man endnu kun har få evalueringer 
af logbogen, og at det er for tidligt at gennemføre en 
revision af logbogen. Man er dog allerede nu klar 
over, at en større revision af logbogen er nødvendig, 
men ønsker at afventer yderligere tilbagemeldinger, 
og derfor først revidere bogen til sommer. 

Peter Bonde kommenterede, at mange psykiatriske 
afdelinger ikke har ”udfyldelse af røde papirer”, som 
en del af deres daglige arbejde, og det bør derfor ikke 
være en logbogsfærdighed. Dette blev diskuteret, og 
enkelte medlemmer af studienævnet mente ikke, at 
det var korrekt, og ”udfærdigelse af  røde papirer” 
beholdes derfor som en logbogsfærdighed.

Martin S.N. kommenterede, at der var samme prob-
lem med LKF undervisningen som på  9. semester.

Studienævnet var enige om, at fortsætte med denne 
logbog til foråret, og lave en gennemgående revision 
til sommer 2006.

Ad pkt. 6) Godkendelse af eksamensplan for forår/
sommer 2006 (bilag)

Der var sammenfald mellem Intern medicin på 9. 
semester og Retsmedicin på 10. semester. 
Man besluttede, at flytte Intern medicin til 20. juni 
2006.

Ad pkt. 7) Behandling af klage over manglende 
undervisning i farmakologi (bilag)

En klage fra studerende over manglende undervisn-
ing i farmakologi på KRH, var blevet løst, og de stud-
erende havde modtaget den manglende undervisning. 
Det kritisable i forløbet var blevet påtalt overfor 
faget, som har beklaget forløbet.

Ad pkt. 8 )Internationalisering: Status for inter-
nationalisering på medicin studiet (J. Hedemark 
inviteret kl. 17.00)   

Jørgen Hedemark fortalte, at man havde afleveret 
Internationaliseringsrapporten (diskuteret på stu-
dienævnsmødet i november), og forklarede at man 
i rapporten havde beskrevet det problematiske i 
udveksling, når man ikke kan tilbyde et helt semester 
på engelsk. Man udveksler typisk i forholdet 1:1, og 
det medfører at det kan være svært at finde plads til 
de danske studerende på universiteter i udlandet.
   
Dertil bemærkede Pernille Due, at Madelon Finkel, 
som tidligere på året var på besøg fra Cornbell 
University netop havde påpeget, at det ikke var 
en nødvendig forudsætning for udvekseling, at det 
foregik 1 til 1. Hun mente,  der bliver brugt for meget 
tid på, at tale om udveksling 1:1, og hvad man skal 
tilbyde de indrejsende studerende, og for lidt tid på 
at arbejde for at få vores egne studerende ud, samt 
hvordan vi får nogle bedre tilbud til dem ude i verden.  
Hun påpegede, at muligheden for at tilbyde  gode 
specialkurser og summer schools, var nærliggende 
og måske mere fornuftig end at satse på at tilbyde 
al undervisning på engelsk.

Jørgen Hedemark svarede, at såfremt der for frem-
tiden bliver afsat flere penge til området, vil man 
kunne arbejde med sådanne løsninger.
Pernille Due kunne fortælle, at man netop havde 
været til møde med dekanatet, og at de var positivt 
indstillet overfor at ansætte en leder for området.

Diskussionen omkring hvad og hvor meget under-
visning, der skal afholdes på engelsk, tages på et 
andet møde. 
 

Ad pkt. 4) Personsager (bilag)

En studerende havde søgt om forlænget tid til eksa-
men i cellebiologi inkl. genetik.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgnin-
gen, således at eksamenstiden forlænges med 25% 
ved eksamen i cellebiologi inkl. genetik.

En studerende havde søgt om udsættelse af 1. 
års reglen og gentagelse af undervisningen på 2. 
semester.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgnin-
gen, således at fristen for 1. års reglen forlænges til 
sommeren 2006 og den studerende kan holdsættes 
på 2. semester i foråret 2006.

Ad pkt. 9) Datoer for møder i studienævnet 2006 
(bilag) 

Datoerne blev godkendt.

Der er efterfølgende opstået ønske om ændringer, og 
et nyt forslag vil blive fremlagt på studienævnsmødet 
d. 17. januar 2006.

Ad pkt. 11) Godkendelse af kommissorium for udvalg 
vedr. revision af 6.-9. semester (bilag eftersendes)

Mogens Holst-Nissen bemærkede, at der skal være 
en repræsentant for både farmakologi og patologi i 
udvalget. Helene Hvidman spurgte til en repræsent-
ant fra videnskabsteori?

Pernille Due, at hun ville sørge for at alle nævnte 
fag var repræsenteret, og derefter sende forslaget 
til Torben Schroeder, som er udpeget som formand 
for udvalget. 

 
Ad pkt. 12 )Meddelelser

Der var på mødet omdelt et notat skrevet af Jørgen 
Hedemark vedrørende evaluering af de studerendes 
kliniske ophold. Dette papir gennemgås på næste 
studienævnsmøde. 

Ad pkt. 13 ) Eventuelt

Kenneth Geving Andersen spurgte til arbejdet med 
nedsættelse af et udvalg, der skal se på undervisnin-
gen i Akut patient / 1. hjælp. Det vil være en god ide, 
hvis dette udvalg fremkom med noget, inden arbejdet 
med 6.-9. revisionen gik i gang.

Pernille Due svarede, at man havde haft meget 
travlt med besparelserne, og man havde derfor måt-
tet nedprioritere andre sager – deriblandt udvalget 
vedrørende Akut patient. Det vil evt. kunne nås til 
mødet i februar. Hun mente ikke, at udvalget nødv-
endigvis behøver færdiggøre deres arbejde inden et 
6.-9. semester revisionsarbejde startes. 
Næste møde er tirsdag d. 17. januar 2006 kl. 15.00

MØDEINDKALDELSE
Forum: Møde mellem dekanatet og studenter-
repræsentanter
Mødedato: 3. februar 2006 kl. 8.30-9.30
Sted: Lokale 9.1.68
Bilag: Udkast til referater af 1. november og 12. 
december 2005

Dagsorden:
1. Godkendelse af referater
2. Studenterhus
3. Evaluering af fakultetsdagen/faglig dag
4. Fakultetets oplæg om eliteuddannelser
5. Institutstruktur
6. Langsigtet strategi for samarbejdet
7. Næste møde
8. Evt.

Med venlig hilsen 
Maj Leth-Espensen
AC-fuldmægtig

REFERAT AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET RIG-
SHOSPITALET D.3. NO-
VEMBER 2005 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, overlæge Ole 
Weis Bjerrum, overlæge Michael Pedersen, over-
læge Henrik Arendrup, stud. med. Niels Fuglede 
(13. sem.), stud. med. Thea Møller (10. sem.), stu-
dentersekretær Maja Saabye, sekretær Lili Hansen 
og sekretær Rita Dalhammer.

Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge 
Helle Aggernæs, overlæge Kjeld Kjeldsen, Overlæge 
Jesper Eldrup, overlæge John Vissing, stud. med. 
Mette Lenstrup (12. sem.), stud. med. Lisbeth El-
legaard (11. sem.) stud. med. Hellen Edwards (9. 
sem.), stud. med. Maria Svane (8. sem.), og stud. 
med. Barbara Rubek Nielsen (7. sem.).

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Vi har fået svar på vores henvendelse til FH, hvor 
der er fundet en ny tutor.

3. Meddelelser fra formanden
Der har været kritik af de engelsk sprogede forelæs-
ninger på 11. semester, ny ordning. Studienævnets 
holdning er, at det kun er forelæsningsnoterne, der 
med fordel kan være på engelsk, selve forelæsningen 
afholdes på dansk.
Der vil fra næste semester være små ændringer i 
logbogen på 9. semester. Blandt andet er det fores-
lået, at nogle af de sidste kliniktimer bruges til at 
gennemgå patientforløb.

4. Meddelelser fra studienævn
Intet.

5. Forslag til anbefalede lærebøger i intern 
medicin og kirurgi
Der var enighed om det fremsatte forslag, som 
lyder:
Som introduktion til fagene intern medicin og kiru-
rgi anbefales Basisbog i Medicin og Kirurgi, 3. udg 
2004 (800 sider) eller en tilsvarende. Et udenlandsk 
alternativt er det engelske sæt: Clinical Medicine af 
Kumar & Clark (6th ed, 2005; 1500 sider) og Clini-
cal Surgery af Henry & Thompson  (2nd ed, 2005, 
800 sider). Senere i studiet og/eller som alternativ 
anbefales det danske sæt: Medicinsk Kompendium 
(16. udg, 2004: 3000 sider) og Kirurgisk Kompendium 
(3. udgave, 2004; 2000 sider) eller den amerikanske 
Harrison’s Principles of Internal Medicine (16. udg, 
2004; 2880 sider).
Det fremsendes til studienævnet

6. Meddelelser fra sekretariatet
Tilmeldingerne til forårssemesteret er udsendt.
Høringsmaterialet forventes sendt ud i næste uge.
Planlægningen af 11. semester, ny ordning er på 
plads. I KRH bliver der 15 mands hold, under forud-
sætning af studienævnets godkendelse.
På 9. semester kommer NUUK desværre ikke med 
i foråret, men de kommer med igen i efteråret 2006. 
Hvorvidt Sverige skal varetage kliniskeophold på 9. 
semester afklares fredag.
Der er fremkommet evalueringer i neurologi, som 
ingen ved hvem der er ophavsmand til.

7. Meddelelser fra semestrene
6. semester
Der mangler en repræsentant på 6. semester
9. semester             
Anæstesiopholdende har generelt været ret gode, 
men det er uheldigt, at en af  perioderne er placeret 
en uge efter de studerende er startet på deres første 
kliniske ophold. Klinikudvalget undersøger om denne 
periode kan flyttes. 
De studerende savner information vedr. tidligere 
OSCE eksamener på 9. semester. Der bliver lagt 
materiale ud på blackboard vedr. dette.
10. semester
Neurologi opholdet på Rigshospitalet har været 

STUDIET



8
rigtig godt. 
Der er generel utilfredshed med forelæsningerne i 
blokkurserne på 10. semester. De er alt for detaljerede 
og de giver intet overblik. Semester repræsentanten 
laver et oplæg vedr. dette og vi kontakter herefter 
10. semester udvalgsformanden.

8. Evt.
Intet

Kage: Niels Fuglede

Referent: Studentersekretær Maja Saabye

REFERAT AF MØDE I 
KLINIKUDVALGET RIG-
SHOSPITALET D. 8. DE-
CEMBER 2005 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, overlæge 
Michael Pedersen, overlæge Kjeld Kjeldsen, Over-
læge Jesper Eldrup,, stud. med. Niels Fuglede (13. 
sem.), stud. med. Mette Lenstrup (12. sem.), stud. 
med. Lisbeth Ellegaard (11. sem.), stud. med. Maria 
Svane (8. sem.), stud. med. Barbara Rubek Nielsen 
(7. sem.), studentersekretær Maja Saabye, sekretær 
Lili Hansen og sekretær Rita Dalhammer.

Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge 
Ole Weis Bjerrum, overlæge Henrik Arendrup, over-
læge Helle Aggernæs, overlæge John Vissing, stud. 
med. Thea Møller (10. sem.) og stud. med. Hellen 
Edwards (9. sem.). 

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt.
I forårssemesteret er der på 11. semester givet dis-
pensatation til at afvikle undervisningen for hold á 
15 studenter. Studielederen vil undersøge muligh-
eden for at inddrage RAS i undervisningen. Ønsket  
om at flytte den første anæstesiperiode i hver af de 
kliniske ophold på 9. semester er imødekommet fra 
efteråret 2006.

3. Meddelelser fra formanden
De foreslåede ændringerne i logbøgerne for 7.  og 9. 
semester er godkendt i studienævnet.
Der forventes en ny institutstruktur, som formentlig 
vil påvirke klinikudvalgets organisation.

4. Meddelelser fra studienævn
Intet.

5. Evalueringer fra efteråret 2005 for 6. 
semesters kursus i endokrinologi
Temaet Endokrinologi på 6. semester evalueres 
generelt godt. Farmakologidelen evalueres dog dår-
ligere end det resterende. Svarprocenten er dog lav, 
hvilket er et generelt problem. Klinikudvalget skriver 
til Evalueringsenheden for at høre om mulighederne 
for, at kvalitetssikre evalueringerne, gennem en 
højere besvarelsesprocent. Studenterrepræsentanten 
på 7. semester påpeger, at der for nogle studenter 
har været tekniske problemer, således at det ikke 
er lykkedes at besvarer evalueringerne.
Medvirkende til endokrinologernes gode evalu-
eringer er formentlig, at der er stor kontinuitet i 
undervisningen, da det kun er et par lektorer, der 
står for kurserne. Da netop manglende kontinuitet 
i undervisningen er blevet kritiseret i andre temaer, 
benyttes lejligheden til at gøre de øvrige undervisere 
opmærksom på dette problem. Frem for at sikre un-
dervisning på højeste faglige niveau ved vekslende 
speciallæger, er studenterne bedre tjent med få 
undervisere, der naturligvis har den nødvendige 
kompetence, men som kan sikre kontinuiteten i det 
underviste.  
 
6. Meddelelser fra sekretariatet
De studenter fra KKK, der har modtaget deres 12. 
semester undervisning ved KRH er kommet med 
meget positive tilbagemeldinger angående under-

visningen.
I forårssemesteret bliver der tilsyneladende et over-
skud af pladser på 7. og 9. semester.
12. semester, NY ordning og 13. semester, gammel 
ordning skal afvikles sammen i forårssemesteret, 
der. starter d. 23.01.06. Der bliver ingen eksamensk-
linikker i gyn/obs og pædiatri, men derimod 3 ugers 
kursus i ”akut patient”. Der er 13. studerende, der 
skal holdsættes på 12. semester Ny ordning i KRH. 
Disse bliver fordelt på 2 hold  på hhv. FH og RH. 
Foreløbige holdlister på 7. semester, 9. semester, 12. 
semester, NY ordning og 13. semester, gammel ordn-
ing sendes ud til de studerende d. 21. december.

7. Meddelelser fra semestrene
6. semester
Der mangler fortsat en repræsentant på 6. semes-
ter.
7. semester
De studerende er glade for det kliniske ophold på afd. 
H, FH, men er bekymrede for, om afdelingen kender 
proceduren for tentamen. Klinikudvalget sender et 
brev til afdelingen vedr. tentamen.
11. semester
Undervisningen i øjne og øre-næse-hals har været 
god. Undervisningen i            dermatologi/venerologi 
på BBH har ikke været klinisk, og der har ikke 
deltaget patienter i undervisningen. Klinikudvalget 
kontakter underviseren vedr. dette.
 
8. Evt.
Intet

Kage: Maria Svane

Referent: Studentersekretær Maja Saabye

REFERAT FRA 
KLINIKUDVALGSMØDE 
I KLINIKUDVALGET 
KØBENHAVNS KOM-
MUNEMANDAG D. 5. SEP-
TEMBER 2005  
Klinikudvalget3632 25713632 3758susan.post@hh.
hosp.dk
Lektor Vibeke Backer, Lektor Michael Krogsgaard, 
Stud. med. Jacob Rasmussen, Stud. Med. Martin 
Christensen, sekretær Su-san Post, Sekretær Hanne 
Jensen Tilstede
Formand Sten Madsbad, Professor Birthe Høgh, 
Lektor Nina Skovgaard, Stud. med Mie Ran Yoon 
Afbud
Dagsorden er godkendt. 1.Godkendelse af 
dagsorden.
Referat fra 6. juni 2005 godkendes. 2. God-
kendelse af re-ferat fra d. 6. juni 2005. 
Meddelelser fra Formanden:· Ingen meddele-
lser  Meddelelser fra undervis-
erne:· Der efterlyses en auditoriebetjent / 
tekniker på BBH, så underviserne ikke skal bruge 
undervisningstiden på selv at få AV-udstyret til at 
fungere.   Meddelelser fra studerende:· 
Det blev bemærket, at der åbenbart er problemer 
med at beholde stolene i 535, da stolene åbenbart er 
lånt fra en anden afd. på BBH. SP har talt med drift-
schefen om pro-blematikken og stolene bliver indtil 
videre stående i 535.  Meddelelser fra 
sekretariatet:· Hospitalspræsten på HH har 
ønsket, at der udsendes ma-teriale tilde studerende 
med information om hospitalspræ-stens opgaver og 
arbejdsområder. Dette forslag møder ingen indv-
endinger fra BBH og det planlægges at materia-let 
udsendes med forårets materiale. (Efterfølgende - SP: 
Det er nu besluttet at materiale kun sendes via mail 
- fol-derne fra hospitalspræsten er således anbragt 
i opholds-rummet på HH til fri afbenyttelse).· 
Funktionen som studentersekretær på BBH ophører 
med  Jacob Rasmussen opsigelse. Der er indgået 
en aftale med BBHs UUA og udlevering af nøgler. 
Derudover er det Klinikudvalget Københavns Kom-
mune der er den primære kontakt i forbindelse med 
lokaler, aflysninger et c. Årsa-gen til denne udvikling 
er dels udviklingen i den nye stu-dieordning, hvor de 
studerende ikke altid vil være på det samme sted, og 
derfor ikke kan forventes at varetage en fast ugentlig 
funktion. Derudover er det primært klinikud-valget 
der kontaktes af både undervisere og studerende ved 
div. Spørgsmål, som ofte kommer ad hoc og ikke kan 

vente på en fast ekspeditionsdag.   
Meddelelse fra Studienævnet for Medicin:· Ingen. 
  3.  Meddelelser fra 
Formanden, Under-viserne, studeren-de, sekretari-
atet og Studienævnet.  
· 6.sem: Er planlagt som 2 hold med 24 
studerende samt 1 hold med 13 studerende. · 
7. semester: Med de nye bufferpladser, holdsættes 
der nu 16 studerende pr. hold. · 8. semester: Stadig 
små hold – ingen problemer· 9. semester: Også 
her er etableret bufferpladser, hvilket betyder 
større hold.· 10. sem: Der normeres med 
12 hold á 6 studerende i hvert klinikudvalg – for 
E2005 har KKK lukket to hold da der ikke har været 
studerende til at fylde disse hold.· 11. sem. 
gl. ordning: Der er oprettet undervisning i KKK fra 
alle tre klinikudvalg jf. overgangsordningens aftale. 
Der er således oprettet 2 hold á ca. 17 studerende.· 
11. sem. ny ordning: Oprettes ikke i KKK i E2005· 
12. gl. ordning. Der oprettes 3 hold på BBH og 3 
hold på HH. Derudover har KKK 12 studerende på 
RH på et helt hold udover RH´s egne studerende. 
· 12. sem. gl. ordning: Opsamling for 12. 
sem. vil fremover ske på RH. Jf. overgangsordningens 
aftale. · 13. sem. Der er som vanligt oprettet hold 
på både Hobæk, Næstved samt HH. Derudover er 
der holdsat studerende på Amtets sygehuse. · 
13. sem. F2006: Prognose lyder på 99 studerende for 
KKK alene. Det forventes at akut patient afvikles 
som van-ligt med to hold, og så øge holdstørrelsen.  
  4.  Status vedr. un-
der-visning og hold-sætning: Endelige tilmeldinger 
E2005 , prognose F2006 Implementering og 
konsekvenser frem-adrettet. 
 
 
 I forbindelse med den webbaserede 
læringsplatform, er undervi-serne informeres om 
hvordan de selv kan opbygge deres websi-der.  
 5.  Orientering om webbaseret 
læ-ringsplatform 
 Der spørges til hvorledes Akut patient 
honoreres:· Hvis man er lektor, er det 
indehold i de opgaver som er skitseret som andre 
opgaver. Hvis ikke, honoreres det som vanligt klinisk 
lærer, medmindre at det er en ekstern underviser fra 
ekspl. Almen medicin.  6. Evt. 
Næste møde er på Hvidovre Hospital, afsnit 152 i 
dagligstuenMandag d. 5. december 2005, kl. 15.30.
Vi håber på at kunne servere gløgg og æbleskiver.  
7. Møder for 2005
Foreløbig dagsorden til næste møde:1. Godken-
delse af dagsorden2. Godkendelse af referat fra d. 5. 
9. 2005 3. Meddelelser fra Formand, undervisere, 
studerende, sekre-tariatet samt Studienævnet for 
medicin.4. Forslag til møder for 2006. Forslag ud-
sendes med dags-orden.5. Planlægning af 6. 
og 8. semester fremover6. Endelig tilmelding 
til F20067. Afvikling af ny 12. sem. go gl. 13. sem.8. 
Status /valg af studerende til Klinikudvalget?9. 
Evt.  8.Foreløbig dagsor-den til næste møde

ER DU TILKNYTTET 
KØBENHAVNS KOMMUNES 
KLINIKUDVALG?
Så mød op til klinikudvalgsmøderne og 
se om det er noget for dig. 
Møderne er de studerenes chance for at 
komme med input til klinikudvalget.
Som medlem af klinikudvalget får 
du stemmeret  t i l  afstemninger i 
klinikudvalget.

De næste mødedatoer:

06.02  BBH 15.30 i lungeklinikkens  
 mødelokale
12.06  HH 15.30 i klinikudvalget
04.09  HH 15.30 i klinikudvalget
04.12  BBH 15.30 i lungeklinikkens  
 mødelokale
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INDTEGNING – SOMMEREN 2006
Indtegning, via punkt.ku.dk, til eksaminer og tentamener under Det Sundheds-videnskabelige 
Fakultet (for ovenstående uddannelser) finder sted i perioden 15. januar – 15. februar 2006.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så 
den bliver lettere at huske) 
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspedi-
tionen (telefon 35 32 70 84/35 32 71 52). 

For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge din PIN-kode. Har du mistet din PIN-
kode, kan du få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.  

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

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. den 15. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk  
og klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, 
som du har tilmeldt dig, er din tilmelding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER den 15. februar kan du KUN se dine 
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Tilmelding via blanketter kan ske mandag den 13. februar 2006 i tidsrummet 9.00-12.00. Dette 
kan ske i Ekspeditionen på Panum, lokale 9.1.33b. 
I samme tidsrum kan du få hjælp til at tilmelde dig via punkt.ku.dk på eksa-menskontoret, hvis 
du har behov for dette.

TIMEPLANER/SKEMAER
Hvad tid er forelæsningen, og hvor skal den holdes? Er det en SAU24 eller en øvelse jeg skal 
have nu? Hvilket fag var det, jeg skulle have nu? Hvor skal jeg egentlige være? 
 
Svaret kan du for forårssemesteret 2006 finde i Fakultetets nye internetbaseret timeplanssystem 
Syllabus Plus.

Nu skal du ikke længere klikke dig rundt i SIS for at sætte dit ugeskema sammen – Syllabus 
Plus kan vise et  skema for hele ugen for alle dine fag - uge for uge.
Syllabus Plus viser dog kun timeplaner, al øvrig information om dit studie, fagene og beskeder fra 
studiesekretærerne vil fortsat stå i SIS, og det anbefales derfor, at du sideløbende tjekker SIS
- men for et lettilgængeligt, opdateret og overskueligt skema kan du nu gå til Syllabus Plus!

Fra januar 2006 vil der i SIS ligge en beskrivelse af, hvorledes du finder Syllabus Plus, og hvordan 
du bruger det. 

God fornøjelse!

Hvis du, når Syllabus Plus bliver tilgængeligt, har spørgsmål eller kommentarer til systemet, er 
du velkommen til at kontakte Louise Fejerskov fra Studieadministrationen på e-mail: mlf@adm.
ku.dk

N.B Syllabus Plus dækker ikke undervisningen i klinikudvalgene på medicinstudiet. Skemaer 
for denne undervisningen vises stadig i SIS.

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  UGE  4 – 5      
 
Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Torsdag    2/2 0900 – 1000  1000 – 1300  Malene Esager     Medicin 
Torsdag           2/2 1900 – 2000 1600 – 1900          Camilla Grønlund Hiul       Medicin 
Fredag    3/2 1700 – 1800  1400 – 1700          Gordon Thomas Jehu      Medicin 

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.

Den Internationale Studievejledning 
Dag  Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Hver Onsdag                     1000 – 1200             Tina Gottlieb  International 
Hver fredag   0900 – 1000  1000 – 1200             Tina Gottlieb  International 

Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende 
tema:

Kl. 10-10.30:   Ud på 7.semester
Kl. 10.30-11:  Ud på 7.semester
Kl. 11-11.30:  Ud på 11.semester
Kl. 11.30-12:  Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE 
semestre

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                         

Studievejledningen

TIL STUDERENDE DER 
SKAL HOLDSÆTTES 
PÅ 6. OG 8. SEMESTER 
I KLINIKUDVALGET 
KØBENHAVNS KOMMUNE.
Kære alle studerende
Fra og med foråret 2006, vil 6. og 8. semesters un-
dervisning  ikke foregå
på både Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital.
Fremover undervises der på skift på disse to hospi-
taler således at der i
foråret 2006 vil være 6. semester på Bispebjerg 
Hospital og 8. semester på
Hvidovre Hospital. I efteråret 2006 vil det så være 
6. semester på Hvidovre
Hospital og 8. semester på Bispebjerg Hospital.
Eneste undtagelse fra dette er, infektionsmedicin på 
6. semester, der altid
vil foregå på Hvidovre Hospital.
SIS er opdateret.
Ovenstående er en konsekvens af de udmeldte 
besparelser.

ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester
Du skal ikke give Matriklen besked om adresse-
ændringer. De trækker dagligt informationer fra 
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til 
en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal 
du dog give studieekspeditionen besked om hvilken 
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give 
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din 
folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle 
folkeregister underrettet om din adresse, får studie-
ekspeditionen også oplysninger om din udenlandske 
adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at 
du skifter status fra hjemmeboende til udeboende 
eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så 
din støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspe-
ditionen for, at den ikke kommer uvedkommende 
i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om 
navneændringer.

6. - 13. semester
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg 
besked!

DISPENSATIONSANSØGNI
NGER!
1. OKTOBER ER SIDSTE FRIST 
FOR AFLEVERING AF DISPENSA-
TIONSANSØGNINGER !
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 lægeviden-
skabelige kandidateksamen og i studieordningen. 
Ansøgning om dispensation skal indsendes til studie-
nævnet for medicin, som behandler, og tager stilling 
til dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er 
det fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dis-
pensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse 
til et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, 
om meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra 
studieophold 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, un-
derskrives 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 dispensationsansøg-
ninger er i forårssemesteret 2006 1. marts. Kun 
ansøgninger der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og blive 
hastebehandlet. 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 
dokumentation.
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 følges 
for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgnin-
ger kræver en samtale med en studievejleder 
inden ansøgningen kan behandles. 
Dette er gældende for dispensationsansøgnin-
ger om 4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og 
enkelte andre.

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

STUDIET
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Studievejledningens hjemmeside

Du kan finde mange nyttige 
oplysninger på vores hjemmeside 

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

SEMESTERSTART 
EFTERÅRET 2006
 
Efterårssemestret 2006 starter mandag d. 4. sep-
tember 2006.
Dog har Studienævnet for medicin besluttet, at 6. 
og 8. semester starter en uge tidligere end de andre 
semestre i efteråret 2006. Det betyder at 6. og 8. 
semester starter mandag d. 28. august 2006. Semes-
trets varighed vil være de normale 20 uger.   
 
Venlig hilsen
Studienævnet for medicin
Mette K. Kristensen 

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

OSVAL I
MÅLSÆTNINGEN MED 
UNDERVISNINGEN/
OPGAVEN:
Hovedformålet med OSVAL er at fremme en viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle 
studerende og der i gennem fremme evnen til livs-
lang læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I 
betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende 
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne 
i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformule-
ring, litteratursøgning, strukturering, dataindsam-
ling og analyse samt fremstilling af arbejdet.

Det er afgørende, at de studerende selv "produce-
rer" viden enten ud fra eksisterende data fra den 
videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale 
observationer.

OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor 
hver enkelt studerende selv gennemgår alle opga-
veudarbejdelsens faser. Der er således tale om en 
øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for alle 
studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke 
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid 
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver 
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave 
med sin egen problemformulering.

Det anbefales at gå ind på www.sis.ku.dk  (OSVAL 
I – 2000-ordningen) og læse vedr. information 
om projektet under OSVAL/VKO. Her vil du også 
kunne finde datoer for tilmelding til OSVAL-I af-
leveringsfrist, frister for tilmelding til workshop, 
fremlægning osv. 

Emne og vejleder:
Ideer til emne og vejleder kan findes i dette em-
nekatalog, der også kan hentes på Internettet: 
http:// www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.  
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget. 
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kata-
loget, skal den studerende selv formulere den spe-
cifikke problemstilling og i samråd med vejlederen 
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det 
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at 
den studerende har en godkendt vejleder, som har 
godkendt opgavens disposition.

Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i 
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder 
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- 
udvalget.

Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde 
med vejlederen at tilrettelægge arbejdsprocessen, dog 
vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte 
de sidste uger til afsluttende bearbejdning af mate-
rialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning 
af fremlæggelsen.

Hovedelementet i undervisningen er den individuelle 
vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5. seme-
ster. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdstimer til 
arbejde med opgaven, herunder vejledning og endelig 
gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.

Studentervejledning til OSVAL I og 
II kan du finde på www.pucs.ku.dk

HUSK AT OSVAL-I SKAL VÆRE BESTÅET FØR 
DELTAGELSE I DEN ORDINÆRE EKSAMEN PÅ 
6. SEMESTER.

Venlig hilsen
Anette Laurvig Nielsen,  Studiesekretær

Studieekspeditionen 

6.-13. semester
PROJEKT ”FORØGET LÆRING-
SPOTENTIALE” FOR 9. SEMES-
TER STUDERENDE VED DET 
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE 
FAKULTETS STUDIEORDNING AF 
2000.

På baggrund af ønsket om at opstarte et projekt for 
9. semesterstuderende, har Amtssygehuset i Her-lev 
fået dispensation fra det medicinske fakultet til at få 
tildelt en gruppe 9. semester lægestuderen-de til det 
kliniske kursus i medicin og kirurgi. Dispensationen 
er givet for at kunne have 9. seme-sterstuderende 
på samme afdelinger, der har klinikophold for 7. 
semesterstuderende. Det drejer sig om ortopæd-
kirurgisk afdeling T, urologisk afdeling H samt 
kardiologisk afdeling S. Endvidere vil kardiologisk 
afdeling P på Gentofte, hvor der udelukkende er 
9. semesterstuderende i klinik, blive inkluderet i 
projektet, der foreløbigt kommer til at strække sig 
over 2 semestre. 
Projektet har baggrund i, at udnyttelsen af lærings-
potentialet ved de kliniske ophold desværre har vist 
sig ikke at være optimalt, idet intentionerne fra den 
nye studieordning ikke står mål med virke-ligheden. 

Seneste evaluering relateret til de første 9. semester 
ophold på nævnte nye ordning, har demonstreret 
betydeligt potentiale for forbedring.
Det overordnede formål med projektet er at optimere 
læringspotentialet og udbyttet af de medicin-ske 
studenters kliniske ophold på 9. semester, ved klart 
at beskrive formå med ophold, hvordan mål nås og 
hvilke organisatoriske tiltag, der er nødvendige, samt 
endelig en fokusering på uddannelse af vejledere. 
Endvidere vil det forsøges belyst, om tilstedeværelses 
af såvel 7. som 9. semester lægestuderende på samme 
afdeling kan vendes til en fordel, ved at udnytte de 
studerendes potentiale som vejledere for hinanden 
og dermed fremme de studerendes muligheder for 
at udvikle flere af lægerollens 7 kompetencer (lægen 
som medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, 
leder/administrator, aka-demiker og professionel).
Det er hensigten at de studerende skal blive klædt 
bedre på til at opfylde målbeskrivelsen i studie-
ordningen af 2000 for 9. semester, der definerer, at 
den overordnede målsætning bl.a. er, at den kliniske 
uddannelse i intern medicin og kirurgi færdiggøres, 
så studenten efter embedseksamen kan fungere som 
turnuslæge.
De studenter, der inkluderes i projektet, får yder-

ligere information tilsendt inden klinikopholdene.

Projektansvarlige:
Leder af DIMS, Overlæge Doris Østergaard, KAS 
Herlev
Overlæge dr. med., Merete Vaage-Nilsen. medicinsk 
afdeling S, KAS Herlev
Reservelæge Karin Graeser Rosen, projektmedarbe-
jder (KAGRRO02@herlvehosp.kbhamt.dk).

STUDIET
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VEDRØRENDE 
9.SEMESTER EKSAMEN OG 
PATOLOGI.
Der er truffet beslutning om at eksamensspørgsmål 
i patologisk anatomi med høj detaljeringsgrad kun 
vil kunne forekomme ved eksamen på 6. og 8.se-
mester. Ved de skriftlige og den praktiske (OSCE) 
integrerede eksamener på 9.semester vil patolo-
gispørgsmål kun være i en detaljeringsgrad der er 
relevante for de kliniske problemstillinger opgaverne 
drejer sig om. 

Med venlig hilsen 
Thomas Horn, professor, dr.med. 
Sven Adamsen, formand for 9.semesterudvalget

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af stu-
denterrepræsentanter og -suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder 
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, 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: Mette Lenstrup
12. semester: Lisbeth Ellegaard
11. semester: Thea Møller
10. semester: Hellen Edwards
9. semester: Morten Kofod Lindhardt
8. semester: Barbara Rubek Nielsen
7. semester: Mangler repræsentant
6. semester: Mangler repræsentant

Suppleanter:
8. semester: Anna Karin Irene Axelsson

Valget afholdes torsdag d. 16.02.06 kl. 14:30 ved klinikudvalgs sekretariatet 53.13 i Teilumbygningen. 

STUDIET

Forskningsstyrelsens Tal om forskning 
2005 viser lang vej til Barcelona-målene
Danmark bruger i dag i offentlige udgifter knap 0,8 
procent af BNP til forskning og udvikling (FoU).
Det viser tal fra Forskningsstyrelsen, som har of-
fentliggjort rapporten Tal om Forskning 2005.
USA topper opgørelsen med over 1,1 procent af BNP 
i offentlige udgifter til FoU efterfulgt af Finland
med lidt over 1 procent og Sverige med knap 1 procent 
af BNP. Danmark ligger med sine 0,8 procent
omkring 0,1 procent lavere end EU-15 gennemsnit-
tet.
Mens de offentlige udgifter til FoU har ligget stabilt 
i perioden 1995-2003, er de private udgifter i
samme periode næsten fordoblet fra godt 1 procent 
til 1,84 procent.
Af de samlede offentlige bevillinger til FoU på 10,2 
milliarder kr. går de største offentlige bevillinger
til universiteterne, der i 2005 modtager 5,1 milliarder 
kr. eller 50 procent af de samlede udgifter.
Forskningsrådene administrerer godt 12 procent og 
sektorforskningsinstitutionerne modtager godt 10
procent. Rådet for Teknologi og Innovation adminis-
trerer lidt over 5 procent og Danmarks
Grundforskningsfond og Højteknologifonden admin-
istrerer hver 2 procent.
Fordelt på hovedområder er sundhedsvidenskab den 
største modtager med 2,878 milliarder kr. i
offentlige bevillinger (2003), efterfulgt af naturviden-
skab, der modtager 2,846 millarder kr.
Inden for sundhedsvidenskab modtager univer-
siteterne 35 procent af de offentlige forskningsmi-
dler,
mens hospitalerne modtager 46 procent. Sektorfors-
kningsinstitutioner modtager 11 procent og øvrige
offentlige forskningsinstitutioner samt private, ikke-
erhvervsdrivende institutioner modtager de
resterende 8 procent af de offentlige FoU invest-
eringer.
Yderligere information:
http://forsk.dk/portal/page?_pageid=407,1288465&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Ph.d. skolen Graduate School of 
Immunology udbyder 9 stipendier
Til projektstart pr. 1. maj 2006 udbyder ph.d. skolen 
Graduate School of Immunology 9 ph.d.
stipendier inden for området immunologi. Ph.d. sko-
len er etableret af Københavns Universitet i
samarbejde med KVL, DTU, SDU og ÅU og med 
medfinansiering fra Statens Serum Institut, Leo
Pharma, Symphogen og Dandrit Biotech.
Kvalificerede ansøgere skal aflevere deres ansøgning 
senest den 31. januar 2006 kl. 12.00.

Yderligere information: Medicinsk Anatomisk Insti-
tut, att. lektor Mogens Holst Nissen, tlf (353)
272 68, gsi@mai.ku.dk

Anatomiske tegninger og akvareller 
udstilles på MFI
Medicinsk Fysiologisk Institut, MFI, har inviteret 
tegneren, fotografen og maleren Camilla Ellekvist 
til
at udstille en række af hendes anatomiske tegninger 
og collager i instituttets bibliotek i lokale 12.6.56a.
Værkerne bliver på fakultetet til et stykke ind i 2006 
og grupper af interesserede kan se udstillingen
ved henvendelse til institutleder Jørgen Warberg, der 
også er medlem af Fakultetets kunstudvalg.
Yderligere information: MFI, att. Jørgen Warberg, 
warberg@mfi.ku.dk

SUND foreslår 6 VIP, 3 studerende og 3 
TAP observatører i Det Akademiske Råd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har sendt sit 
endelige forslag til Rektor vedrørende størrelsen og
sammensætningen af Akademisk Råd ved Fakultet. 
Fakultetet foreslår følgende sammensætning:
Dekanen er født formand. Desuden skal rådet bestå 
af 6 VIP’ere og 3 studerende. Som observatører
forslås 3 TAP. For alle medlems- og observatørplad-
ser gælder, at der udover medlemmer og
observatører vælges et dertil tilsvarende antal sup-
pleanter.
De 6 VIP-pladser har en valgperiode på 3 år og 
foreslås besat som følger:
·  Biomedicin: 2 pladser
·  Lægevidenskabelig klinik: 2 pladser
·  Odontologi: 1 plads
·  Folkesundhedsvidenskab: 1 plads
De 3 STUD-pladser vælges for 1 år ad gangen uden 
faglig repræsentationsopdeling. De 3 pladser som
TAP-observatører vælges for 3 år ad gangen uden 
faglig repræsentationsopdeling.
Indstillingen er behandlet i SUND-Rådet, som er de 
studerendes fællesorganisation på SUND samt i
Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) og i Fakultetets 
fakultetsråd.

Aalborg Universitet starter cand.scient.
med uddannelse i september 2006
Videnskabsministeriet, VTU, har godkendt, at Aal-
borg Universitet starter en uddannelse til
cand.scient.med. i medicin med industriel specialiser-
ing fra september 2006. Uddannelsen kombinerer
naturvidenskab og teknisk videnskab med elementer 
fra lægevidenskaben og farmakologien.

Uddannelsen har første optag sommeren 2006 og vil 
kunne søges via KOT i foråret 2006.
Yderligere information: vicedirektør René Bugge 
Bertramsen på tlf. 2373 2848 eller
www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.
cgi?doc_id=261510&doc_type=35

Rektor godkender etablering af 7 
prækliniske institutter på SUND
Rektor ved Københavns Universitet har godkendt 
dekanatets forslag til ny institutstruktur og 
dermed
etablering af 7 prækliniske institutter på Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet.
De 7 institutter er:
·  Institut for Integrativ Biomedicin (Institute of 
Integrative Biomedicine)
·  Institut for International Sundhed, Immunologi og 
Mikrobiologi (Institute of International
Health, Immunology and Microbiology)
·  Institut for Neurobiologi og Molekylær Farmakologi 
(Institute of Neuroscience and Molecular
Pharmacology)
·  Institut for Medicinsk Cellebiologi og Genetik (In-
stitute of Medical Cell Biology and Genetics)
·  Institut for Folkesundhedsvidenskab (Institute of 
Public Health)
·  Odontologisk Institut (Institute of Odontology)
·  Retsmedicinsk Institut (Institute of Forensic 
Medicine).
De 7 institutter træder i funktion i forbindelse med 
besættelse af institutlederstillingerne i løbet af
2006.
Rektors godkendelse omfatter den overordnede insti-
tutstruktur, men tager ikke stilling til dekanatets
forslag om undervisningens organisering og stud-
ieledelse, administrativ opgavefordeling og
institutlederprofil. Disse temaer er afhængige af 
andre forhold bl.a. ansættelse af ny dekan og den
igangværende analyse af administrationen på KU.
KU’s bestyrelse vil i efteråret 2006 tage stilling til 
principperne for studienævnsstrukturen på KU, og
rektors godkendelse er derfor ikke omfattet af rap-
portens synspunkter på dette tema.
Rektor har desuden taget til efterretning, at der 
senere vil komme et forslag fra SUND om den
fremtidige institutstruktur på det kliniske område. 
En arbejdsgruppe, som er nedsat af dekanatet
arbejder ind til marts 2006 med et forslag om det 
kliniske områdes institutstruktur.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
Maj Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk eller
www.sund.ku.dk/organisation/Faksekr/rapport_om_
ny_institutstruktur_081205.pdf

PANUM POSTEN
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INTERESSERER DU DIG FOR BETYDNINGEN 
AF FYSISK AKTIVITET FOR UDVIKLING AF 
LIVSSTILSRELATEREDE SYGDOMME? 
OG SYNES DU, AT FORSKNING KUNNE VÆRE 
SPÆNDENDE?

Så er du måske den person, som vi søger. På Afdeling 
for Patofysiologi, Medicinsk Fysiologisk Institut, 
beskæftiger vi os med hvorledes fysisk aktivitet 
påvirker metabolismen og hormonproduktionen 
i skeletmuskulatur og fedtvæv. Det sker bla. for 
at belyse, om fysisk aktivitet kan forebygge eller 
mildne sygdomme som f.eks. fedme, sukkersyge og 
åreforkalkning.

Man har længe troet, at fedtvævet var et inaktivt 
væv, hvis eneste funktion er oplagring af energi. Det 
er imidlertid i de senere år blevet klart, at fedtvævet 
producerer en lang række biologisk aktive proteiner, 
og vævet kan på den måde kommunikere med andre 
væv. Disse proteiner menes at have betydning i pa-
togenesen til type 2 sukkersyge og åreforkalkning.
Der eksisterer endnu ingen sammenhængende 
viden om effekten af en nedgang i fysisk aktivitet 
på fedtvævets metabolisme og hormonproduktion. 
Det er dog velkendt, at en trænet person har en be-
tydelig øget evne til fedtforbrænding sammenlignet 
med en utrænet, og fedtvævets insulinfølsomhed 
er højere hos trænede end hos utrænede individer. 
Med henblik på at kunne fremkomme med praktiske 
anbefalinger til befolkningen, ønsker vi at opnå in-
dgående viden om effekten af fysisk inaktivitet på 
fedtvævets metabolisme og hormonproduktion. Dette 
søges belyst som en del af et større projekt, hvor 
andre effekter af fysisk inaktivitet også undersøges. 
Der inkluderes personer med høj risiko for at udvikle 
type 2 diabetes og raske kontroller.
Til dette projekt søger vi en medicinstuderende (helst 
på 2. del af studiet), som i samarbejde med 2 phd-stu-
derende og lektor, phd., dr.med. Bente Stallknecht, 
vil gennemføre en del af projektet. Den studerende 
vil i denne periode erstatte en 3.phd studerende, 
der er på barsel. Projektet har på nuværende tid-
spunkt været i gang 1 år. Den medicinstuderendes 
ansættelsesperiode forventes at forløbe over 1 år 
med påbegyndelse 1. august 2006. Det forventes, 
at du har mulighed for at deltage i oplæring af 
mikrodialysemetoden samt opnå indsigt i de prak-
tiske dele af projektet i løbet af foråret, således at 
du ved ansættelsens påbegyndelse, har mulighed 
for selvstændigt at indgå i den eksperimentielle 
del af projektet. Projektet indeholder mulighed for 
indlæring af mange spændende forskningsmetoder 
og muligheden for at kunne være en del af et præ-
graduat forskningsår.
Kunne ovenstående have din interesse så kontakt en 
af de undertegnede senest tirsdag d. 6. februar.
    
Venlig hilsen
  
Cand.Scient Lise Højbjerre, Phd. Studerende, 
Afdeling for Patofysiologi, Medicinsk Fysiologisk 
Institut
Lokale 12.1.37, tlf. 3532 7375, 
E-mail: hojbjerre@mfi.ku.dk
Lektor Bente Stallknecht, ph.d., dr.med.
Afdeling for Patofysiologi, Medicinsk Fysiologisk 
Institut
Lokale 12.4.31, tlf. 3532 7540, 
E-mail: bstall@mfi.ku.dk

STUDIET
INFORMATION OM SUNDS E-LÆRINGSPORTAL BLACKBOARD

Medio 2005 blev det besluttet, at samtlige udddannelser ved KU skal benytte webbaseret læring som supple-
ment til tilstedeværelsesundervisningen. Derfor er samtlige kurser for forårssemesteret oprettet i e-læring-
sportalen – Blackboard.

Her vil du kunne finde undervisningsmateriale til de kurser, som du følger, hvis din underviser benytter 
Blackboard som supplement til undervisningen.

Da underviserne har fået adgang til Blackboard samtidig med de studerende, vil en stor del af kursusrummene 
være under opbygning, derfor vil du ikke kunne finde materiale til alle de kurser, som du følger.

Login-vejledning til Blackboard:
• For både ansatte og studerende ved Københavns Universitet vil login til Blackboard foregå via  
 Punkt KU http://punkt.ku.dk 
• Brugernavn er dit cpr.nr., og password er din firecifrede pinkode
• Hvis du ikke kan huske din pinkode, skal du kontakte studiekontoret på fakultetet
• Når du er logget ind i Punkt KU, finder du et link til Blackboard i menuen til venstre 
• Ved at klikke på linket bliver du ført direkte til Blackboard 
• Undervejs vil der komme et par dialog-bokse. Du skal blot trykke ”Enter” for at komme videre. 
• Blackboard åbner i et nyt vindue - Vær opmærksom på at have slået Pop-up blokker fra for dette  
 site.
• Pop-up blokker viser sig som en gul bjælke under Internet-adressefeltet. Særligt i de tilfælde hvor  
 du fx har en google eller yahoo søgefunktion installeret. 
• Hvis du stadig har problemer med at komme på Blackboard, skal du kontakte Brugerservice på 
 tlf. 35 32 27 00
 
Tilmelde kurser
Som udgangspunkt skulle du gerne være tilknyttet de kurser, som du følger i dette semester.
Hvis der er nogle kurser, du ikke er tilknyttet, kan du selv tilmelde dig ved at gøre følgende:

• I Blackboard vælger du  fanebladet ’courses’
• Klik på  fx”Sundhedsvidenskabeligt fakultet” i ”Course Catalog” 
• Klik på fx ”medicin” 
• Klik på det semester, hvor du følger undervisning
• Du vil nu se de kurser, som er tilgængelige  
• Du kan derefter selv tilmelde dig det ønskede kursus ved at klikke på ”Enroll-knappen” til højre 
• Du er nu tilmeldt kurset 
• Næste gang du logger ind i Blackboard, vil du se kurset på din personlige side 
• Hvis du ikke kan få lov selv at tilmelde dig et kursus, så kontakt din underviser eller 
 studiesekretæren for dit semester 

Opdater din profil i Blackboard
Sørg for at opdatere din personlige profil og rette din emailadresse til i Blackboard, så du kan modtage vigtige 
beskeder fra din underviser.
1) Klik på ”My profile”  2) Vælg ”Edit personal information” og opdater din e-mailadresse

FORSKNINGSPROJEKT

Vi beskæftiger os med genetikken bag de store 
befolkningssygdomme som blodprop i hjerte og 
hjerne, hypertension, lungesygdom og kræft. Hertil 
har vi indsamlet DNA på ca. 15.000 raske og syge 
danskere, og vi har ved hjælp af dette materiale de 
sidste 10 år publiceret forskning på højt interna-
tionalt niveau (f.eks. i Lancet, Annals of Internal 
Medicine og New England Journal of Medicine).

Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt 
at være med til at definere dit forskningsprojekt, 
daglig vejledning og mulighed for at præsentere 
dine resultater i Danmark og udlandet. Vigtigst 
for os er, at du får skrevet mindst en artikel som 
førsteforfatter. OSVAL II opgave kan indgå som en 
del af projektet, og på langt sigt er der mulighed 
for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet er en fordel, 

men ikke en forudsætning. Hvis du tager orlov, 
vil vi ansøge om skolarstipendium til dig. Du vil 
kunne lære et spektrum af molekylærbiologiske 
laboratorieteknikker samt statistik. Endelig vil 
du lære at holde foredrag på dansk og engelsk, og 
at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på Klinisk Bi-
okemisk afd., Rigshospitalet og på Klinisk 
Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital. 
Aktuelt består gruppen af 2 ledere (undertegnede 
og overlæge Børge G. Nordestgaard, Herlev Uni-
versitetshospital), 2 molekylærbiologer, 4 post docs 
(læger med ph.d.), 5 ph.d. studerende (3 læger, 1 
humanbiolog samt 1 biokemiker), 1 stud. scient, 
og 6 bioanalytikere. Ud over personlig daglig 
vejledning tilbydes du at deltage i ugentlige fors-
kningsmøder for gruppen. Din ansættelse vil være 
på Rigshospitalet.

Hvis du er interesseret heri, er du meget velkom-
men til at ringe eller komme forbi til en uformel 
snak. Send derudover venligst ansøgning inklusiv 
curriculum vitae med kopi af eksamensbev-
iser (gymnasium, HF, lægestudium indtil videre 

m.m.). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en 
forudsætning. Det vigtigste er, at du har lyst til 
at lære at forske. Jeg glæder mig til at høre fra 
dig snarest.
Med venlig hilsen.

Anne Tybjærg-Hansen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd. KB 3011
Sektion for Molekylærgenetisk Diagnostik, afsn. 
4111 Rigshospitalet.
Tlf.: 3545 4159 Fax: 3545 4160
Email: at-h@rh.dk

FORSKNING I ALLERGI OG 
ASTMA

Har du lyst til at ”snuse” til forskning i forekomst 
og årsager til Allergi og Astma? OSVAL2 er mulig. 
For mere information kontakt 

Allan Linneberg, afdelingslæge, Forskningscenter 
for Forebyggelse og Sundhed, KAS Glostrup på 
tlf. 43233187 
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CEKU/LKF - LABORATORIET FOR 
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 
6.-13. semester, som ønsker at forbedre deres klini-
ske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man 
tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede 
sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genop-
friske færdighederne inden et lægevikariat, eller at 
forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen 
på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS af-
tenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semes-
ter, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til 
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds 
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer 
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevika-
riat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fan-
tomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst 
relevant undervisning til akut patient eksamen. En 
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genop-
livning efter opdaterede danske standarder for læger 
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivn-
ing, defibrillering samt hjertemassage.
 
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser 
hvor de studerende har mulighed for at prøve både 
sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme 
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester 
studerende der er startet i klinik eller som genopfris-
kning inden vikariat. Kurset strækker sig fra 16.15-
20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er 
der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, 
nemlig genoplivning.

GIGTFORENINGENS PRIS-
OPGAVE TIL BELØNNING AF 
SELVSTÆNDIGE OPGAVER 
INDEN FOR DET REUMATOLO-
GISKE FAGOMRÅDE. 

Gigtforeningen ønsker at anspore flere medicinstud-
erende til at skrive deres større obligatoriske valgfrie 
opgave (OSVAL II) inden for gigtområdet. 

Derfor har vi indstiftet 10 priser på hver 10.000 kr., 
der årligt uddeles til de 10 bedste selvstændige og 
prisværdige opgaver, der er lavet i tilknytning til en 
reumatologisk afdeling eller lignende. 

For at komme i betragtning skal du senest 18 
måneder efter opgaveeksamen indsende titel og kopi 
af karakterbevis, indstilling fra vejlederen samt en 
kort, letforståelig beskrivelse af projektet. 

Gigtforeningen forbeholder sig ret til ved belønnede 
opgaver at offentliggøre den korte projektbeskriv-
else. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels 
på tlf. 3977 8073. 

Ansøgning mrk. ”Obligatorisk opgave” indsendes i 
4 eksemplarer til

 Forskningsrådet
 Gigtforeningen
 Gentoftegade 118
 2820 Gentofte

og skal være Gigtforeningen i hænde senest tirsdag 
den 15. august 2006.

Endvidere skal den korte projektbeskrivelse sendes 
elektronisk til mpagels@gigtforeningen.dk. I emne-
feltet skrives ”Obl. opgave” samt dit navn.

Der må påregnes op til 3 måneders behandlingstid.

2 OSVAL 2 - STUDENTER SØGES

Flere spændende og velafgrænsede opgaver indenfor 
pædiatrisk pulmonologi venter på at blive løst.
Ring 35451353 eller skriv til kgn@dadlnet.dk for 
uddybende forklaring.   
 
Overlæge Kim G Nielsen
Lunge-CF ambulatoriet for Børn
5003, Børneafdelingen, Rigshospitalet

SCHOLARSTIPENDIAT SØGES!

Neuromuskulær forskningsenhed på Rigshospitalet 
søger en ét-årig scholarstipendiat fra sommeren 
2006. 
Vi beskæftiger os med arbejdsfysiologiske og me-
taboliske tests, samt behandling af patienter med 
muskelsygdomme. Vi er en enhed under neurolo-
gisk klinik, Rigshospitalet, og en del af Center for 
Muskelforskning.
Vi har to laboratorier, hvor vores kliniske studier 
foregår. Her foretager vi en række tests, herunder 
cykeltests på ergometercykler. I forbindelse med 
vores forsøg, udfører vi flere invasive procedurer 
som fx anlæggelse af venflons og femoraliskatetre til 
blodprøvetagning og infusion af stabil isotoper. 
Du vil indgå i samarbejdet med laboratoriets 
ansatte, der består af tre læger, en biokemiker og to 
laboranter og som ledes af lektor, overlæge, dr.med. 
John Vissing. 
Du skal medvirke på et stort studie omkring protein-
metabolismen hos patienter med muskelsygdomme, 
som starter op i efteråret 2006. Du bliver ansvarlig 
for en del af studiet, samt publicering af dette, og 
er hermed sikret et førsteforfatterskab. Derudover 
bliver du medforfatter på de arbejder du ellers 
hjælper til på.
Det er en fordel at have gennemført første del af 
studiet, samt have lidt klinisk erfaring fra arbejde 
med patienter, men det er ingen forudsætning. 

For yderligere information og 
spørgsmål, kontakt venligst 
læge, klinisk assistent Mette Cathrine 
Ørngreen på tlf. 28 93 81 93.

TRE STUDERENDE SØGES TIL 
PROJEKT I GUINEA-BISSAU

Du er
Medicinstuderende, folkesundhedsvidenskabsstud-
erende eller master-studerende
Du har
Interesse for international sundhed
Måske rejst i ét eller flere udviklingslande
Mod på at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-
Bissau
Lyst til at være med til at forske i, hvordan vi bedrer 
sundhedsforholdene i Afrika
Humor, sprogøre og et stort hjerte
Vi kan tilbyde dig
Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt 
i Bissau, Guinea-Bissau, Vest Afrika (Bandim 
Sundhedsprojekt). Vi søger tre studerende til start 
sommeren 2006. 
Student 1: Du vil skulle være med til at forbedre 
behandling, pleje og omsorg for gravide og nyfødte 
på to sundhedscentre og fødeafdelingen i Bissau 
primært med henblik på at undgå blodmangel hos 
de gravide bl.a. gennem malariabehandling og ved 
at undgå afkøling af de nyfødte. Du vil endvidere få 
lejlighed til at se på langtidseffekterne af afkøling 
af nyfødte. 
Student 2: Du vil være med til at supervisere og 
monitorere et studie af børn med lav fødselsvægt, 
som randomiseres til vitamin A og BCG vaccine ved 
fødslen. Dit eget projekt vil kunne bestå af en analyse 
af, hvorfor mødre til børn med lav fødselsvægt har så 
markant højere dødelighed end mødre til børn med 
normal fødselsvægt. 
Student 3: Du vil skulle være med til at opstarte 
yderligere registrering og opfølgning af landbefol-
kningen i Guinea-Bissau med henblik på at kunne 
kortlægge dødelighed og sygelighed med fokus på 
mødre og deres børn under 5 år. Mange kampagner 
vedrørende blandt andet brug af moskitonet, mæs-
lingevaccination, og vitamin A tilskud gennemføres 
i øjeblikket. Dit eget projekt vil kunne bestå i en 
analyse af dækningsgraden og effekten af sådanne 
kampagner. 
For alle tre gælder, at en stor del af arbejdet vil bestå 
af supervision. I kommer til at arbejde sammen med 
en eller flere andre studenter, PhD studerende og 
seniorforskere fra både Guinea-Bissau og Danmark 
i et meget aktivt, ind imellem meget krævende, men 
også spændende forskningsmiljø. Løn og dækning af 
rejseudgifter søger vi i fællesskab.
Bandim Sundhedsprojektet
Har eksisteret som dansk forskningsprojekt i Guinea-
Bissau siden 1979 og har over 400 publikationer bag 
sig. Projektet er førende i verden på epidemiologiske 
studier af børnevaccinationer og langtidseffekter af 
børnesygdomme. Projektet følger regelmæssigt over 
100.000 mennesker i landet og registrerer døde-
lighed, sygelighed og en lang række andre faktorer, 
som gør det muligt at evaluere eksisterende og nye 
sundhedsinterventioner.

Er du interesseret i at høre mere om hvordan det er at 
være studerende i Bissau, kan du kontakte de to se-
neste studerende, Ane Bærent Fisker (abf@studmed.
au.dk) eller Dorthe Christoffersen (doch@studmed.
au.dk). Vil du høre mere om stillingerne, så er 
du velkommen til at henvende dig så hurtigt som 
muligt til undertegnende, til hvem du også kan stile 
en egentlig ansøgning om at komme i betragtning, 
vedlagt seneste karakterudskrift og CV, senest 20. 
februar 2006.

Morten Sodemann, Læge, PhD (Student 1) 
Infektionsmedicinsk afdeling, OUH e-mail: 
mortenso@dadlnet.dk, tlf.: 51228476  
Christine Stabell Benn, Læge, PhD (stud 2+3) 
Bandim Health Project, Statens Serum Institut
e-mail: cb@ssi.dk, tlf.: 32688354

STUDIET

CENTER FOR KLINISK 
UDDANNELSE/
LKFTILBYDER I FEBRUAR 
2006 KURSER FOR 
STUDERENDE HOLDSAT 
PÅ 6.-13. SEMESTER 
I NEDENSTÅENDE 
FÆRDIGHEDER:

Center for Klinisk Uddannelse/LKF
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 08

TILMELDING TIL NEDENSTÅENDE KURSER 
KAN SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 08 OG 35 45 54 19 
PÅ HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED 
PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET 
I CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE INDEN 
FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM
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FRIVILLIGE KVINDELIGE FOR-
SØGSPERSONER SØGES
Optimering af MR-signalintensiteten 
i brystvæv gennem variation af 
kontrastdosis.

Vi søger 20 frivillige forsøgspersoner til 2 MR-skan-
ninger brysterne.(Undersøgelsen foregår påklædt, 
mens du ligger på maven)

Du kan deltage hvis:· 
du er en kvinde over 18 år – men under overgang-
salderen

Du kan ikke deltage hvis:· 
du har proteser i brysterne eller har haft 
brystkræft.·du er gravid eller ammer.· 
du har en kendt lever-/nyresygdom eller har 
epilepsi.·
du har forhøjet blodtryk (over 150 systolisk eller 
over 95 di-astolisk).· 
du har multiallergi eller tidligere har reageret 
allergisk over for Gadolinium kontrast ved MR-
skanning.· 
du har indopererede metalgenstande (kontakt os 
for nærmere op-lysninger herom).

Såfremt du anvender p-piller, bedes du oplyse 
derom.· 

Undervejs i skanningen får du indsprøjtet et 
kontraststof (Om-niscan) i en blodåre. Dette stof 
bruges til daglig til omkring halvdelen af alle MR-
skanninger.·Skanningen varer ca. 30 minutter pr. 
gang.·Du bliver skannet på 2 forskellige dage – i 
alt 2 gange.· 

Du får en skattepligtig ulempegodtgørelse på 400,-
kr. pr. skanning, dvs. 800,- i alt, som udbetales 
efter 2. skanning. 

Interesseret? 
Så kontakt en af os – så sender vi dig en detaljeret 
deltagerinformation.
Med venlig hilsen

Mette Marklund 
Læge, Ph.d-studerende Radiologisk Afdeling 
Amtssygehuset i Herlev, Herlev Ringvej 75 2730 
Herlev
44884391/44884000–87369/ 61711522 
mcma@herlevhosp.kbhamt.dk 

Jakob M. Møller 
Projektradiograf, M.Sc.Radiologisk Afdeling 
Amtssygehuset i Herlev Herlev Ringvej 75 2730 
Herlev 44884000 – 87511 jaml@herlevhosp.
kbhamt.dk

UNG LIVSSTIL - SUND LIVSSTIL  

Type: Prisopgave

Formål: I forbindelse med verdens største diabe-
teskongres (42nd Annual Meeting of European 
Association for the Study of Diabetes), som finder 
sted i Bella Centeret d. 14.-17. september 2006 med 
deltagelse af ca. 15.000 læger og forskere fra omkring 
120 lande, har kongressen sammen med Sundhedss-
tyrelsen taget initiativ til prisopgaven:  Ung Livsstil 
- Sund Livsstil  i Danmark og Sverige.

Målgruppe: Annoncen henvender sig til unge studer-
ende, der har konkrete forslag til kampagner, aktiv-
iteter mv., som kan få unge til at leve sundere.  

Uddeling: Et antal besvarelser vil blive udstillet un-
der hele kongressen og vinderforslagene vil få over-
rakt deres præmier ved en højtidelighed i forbindelse 
med kongressens åbning.

Besvarelse sendes til: 
Organisationskomiteen for EASD
Att.: cheflæge Knut Borch-Johnsen
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

Informationsmøde 

Som medicinstuderende ved KU har du mulighed 
for et ophold ved et universitet i udlandet via en 
udvekslingsaftale med et universitet i Europa (ECTS-
aftale), i Norden (Nordplus-aftale), med Vanderbilt 
Medical School, USA, eller ved selv at arrangere 
et ophold. 

Er du interesseret i at vide:

· Hvornår på studiet du kan komme af  
 sted?
· Hvor du kan komme hen?
· Hvor lang tid du kan studere i udlan 
 det?
· Hvordan du søger?
· Hvilke fag du kan følge?
· Og vil du høre om andres erfaringer … ?

Så kom til 
Informationsmøde i Haderup Auditoriet 
torsdag d. 9. februar 2006 kl. 16.15

VKO TIRSDAG DEN 14.03 KL. 9.30 
– 15.30 PÅ RCT

Interesserer du dig for patienter fra andre kulturer, 
menneskerettigheder og lægelig etik?

Så vælg en anderledes og spændende VKO dag på 
RCT, Rehabiliterings-  og Forskningscentret for Tor-
turofre, Borgergade 13, 1014 København K, hvor du 
kan høre, hvordan det er at arbejde med mennesker, 
der har været udsat for tortur.

Vi glæder os til at se jer. Kontaktperson/tilmelding: 
Lægesekretær Jette Cavling JCA@rct.dk eller telefon 
33 76 05 37.

2820 Gentofte
Svarfrist: Frist for besvarelse er den 15. maj 2006.  

Yderligere information: 
Secretariat: 
42nd EASD Annual Meeting
Steno Diabetes Center
Niels Steensens Vej 2
DK-2820 Gentofte
tlf. 44.43.93.89 eller 
e-mail: nina.meier@easd-cph-malmoe.dk
Hjemmeside: www.easd-cph-malmoe.dk

STUDIET

Annoncer TIL DE TRENDY PIGER 
- VIBRATOR TIL IPOD

DANMARKS FØRSTE REGIS-
TREREDE DOMÆNE HOS DK 
HOSTMASTER ER BLEVET TEEN-
AGER. 

Sidste onsdag var det 13 år siden, at ret.dk blev købt 
af en afdeling i Justitsministeriet, der siden blev til 
Domstolsstyrelsen.

Der gik knap to måneder, før det fik selskab af 
dk-domæne nummer to, dhi.dk, der blev købt af 
et rådgivende ingeniørfirma med speciale i vand-
forhold.
Det viser Top 100-listen over Danmarks ældste 
domæner hos DK Hostmaster, som netstats.dk har 
sammensat.

Aldrig brugt

Men webadressen ret.dk har aldrig været brugt of-
fentligt i sin 13-årige levetid.

– Vi kører vores serverpark og vores interne net på 
ret.dk, men har aldrig brugt det eksternt, forklarer 
Peder Wiese, kontorchef hos Domstolsstyrelsen, der 
ikke var med til indkøbet. Styrelsens ansigt udadtil 
på nettet findes på domstol.dk og domstolsstyrelsen.
dk
På listen kan man også se, hvordan interessen for 
internettet langsomt tog fart.
I hele 1993 blev der kun registreret 15 danske 
domæner. Året efter røg der 60 domæner over disken, 
mens det først begyndte at tage fart i 1995, hvor der 
blev registreret knap 500 styk.
Det første kendte firma, der så fidusen i at registrere 
sit domænenavn, var Lego, der blev nummer syv 
på listen med lego.dk, som blev købt købt i august 
1993.

TDC, der dengang hed Tele Danmark, fulgte efter 
kort tid senere.

Otte års forspring i USA

I USA gik starten på domæne-indkøbene otte år 
før, registreringerne i DK Hostmasters database 
begynder.
Allerede i marts 1985 blev det første dot-com-domæne 
købt af softwarefirmaet Symbolics.
Et år og otte registrerede domæner senere kom HP, 
IBM, Sun og Intel på banen og registrerede deres 
navne kort tid efter hinanden.
Apple.com ligger på plads nummer 64, mens Mi-
crosoft slet ikke er blandt de første hundrede dot-
com-domæner.
Top 100-listen fra netstats.dk over Danmarks første 
domæner viser, hvem der var fremme i skoene i 
internettets første spæde år.

Første firma: DHI (nummer 2, marts 1993)

Første uddannelsesinstitution: Ingeniørhøjskolen 
København (nummer 3, maj 1993)

Første kommune: Ballerup (nummer 13, december 
1993)

Første avis: Politiken (nummer 93, januar 1995)

Bemærk at der allerede i midten af firserne blev 
oprettet danske domæner på internettet. I 1986 
var der således 25 danske organisationer på net-
tet, og i 1987 oprettes dk-domænet, oplyser Dansk 
Unix User Group, der stod bag internet i Danmark 
indtil 1996.

Men først fra 1993, da arbejdet med nettet skilles 
ud i et selvstændigt firma, begynder registreringen 
af domænerne i den nuværende database hos DK 
Hostmaster.

Relevante links:

http://www.netstats.dk/overview/senior/

Som et lille curiosum kan vi oplyse at mok.info blev 
registreret 21.09.2001

artiklen er sakset fra computerworld.dk
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BOGSALG 1-12 SEM

KEMI
Kemi- 3
Helge Mygind, 4 ed.
PRIS: 50 kr

BIOKEMI
Principles of Medical Biochemistry 
Meisenberg, Gerhard, -98
Nypris; 510 kr
PRIS; 180 kr                                                            
              
SOCIALMEDICIN
Klinisk socialmedicin FADL
Michelsen, Niels m.fl., 2 udgave
Nypris; 445 kr
PRIS; 200 kr

Sociale Ydelser. 2003
Forsikringsoplysningen
Nypris; 81 kr
PRIS: 30 kr

MILJØ & ARBEJDSMEDICIN
Miljø- og arbejdsmedicin
Autrup,H, 2 udgave
Nypris; 530 kr
PRIS; 250 kr

PSYKIATRI
SAMPAK.Psykiatri- Børn-og Ungdoms- Skitzof-
reni
Thomsen, Vestergaard, Jørgensen
Barn- 1udgave 4 oplag, voxen 2 udgave 2 oplag, 
skizo 1 udgave 1 oplag.
Nypris; 714 kr
PRIS; 400 kr for alle 3                                      
                                     
Embryologi
Langmans medical Emryology
T.W Sadler, 8 edition.
Nypris; 498 kr 
PRIS; 225 kr

ANATOMI
Anatomie des Menschen 
Rohen,J. 4 auflage
Nypris; 1050 kr
PRIS; 600 kr
Kommentar; En god fotografisk atlas

Sobotta Atlas of Human Anatomy . Vol 1 &2
Putz, 13 edition.
Nypris per volym; 695 kr
PRIS: 900 kr for begge

Overfladeanatomi
Matthiessen, M. E. m.fl., 2 udgave
Nypris; 173 kr
PRIS; 100 kr                

FYSIOLOGI
Textbook of Medical Physiology
10 ed.
Guyton & Hall
Nypris:625 kr
PRIS; 300 kr

FILOSOFI
Medicinsk Filosofi.
Wulff, Henrik
Nypris; 355 kr
5 oplage
PRIS; 180 kr

PATOLOGI
 Almen patologi
Fenger, Claus m. fl.
Nypris 550 kr
1 udgave
PRIS; 300 kr
      
FARMAKOLOGI
 Pharmacology
Lippincotts, 2 ed.
Mycek, Champe, Harvey
Nypris; 395 kr
PRIS; 150 kr
MIKROBIOLOGI
Microbiology 

Strohl, William, 2001, Lippincotts
Nypris; 445 kr
PRIS: 150 kr

MIKROBIOLOGI+IMMUNOLOGI
Parasitologi- et kompendium
FADL, Jens Bo Nielsen
Nypris; 80 kr
PRIS; 30 kr

Immune System 
Parham, 2000
Nypris; 500 kr
PRIS; 200 kr         

Immunologi - en kortfattet lærebog
Lillevang, 1 udgave
Nypris: 177 kr
PRIS; 90 kr

Kompendium i Bakteriologi og Mykologi 
Stenz Justesen, 1udgave- 3 oplag
Nypris 148 kr
PRIS; 50 kr                                                         

Kompendium i virologi
Nielsen, 1 udgave
Nypris; 94 kr
PRIS; 40 kr

MEDICIN
Medicinsk kompendium 1+2
15 udgave
PRIS; 800 kr for begge
 
KIRURGI
Kirurgisk kompendium 1+2
2 udgave
PRIS; 800 kr for begge

INTRESSERET?
SKRIV TIL drfagoe@hotmail.com
Bøgerne har jeg selv brugt til eksamen. De fleste er 
i meget pæn stand- i nogle findes understregninger 
og enkelte notater.

RASKE FORSØGSDELTAGERE 
SØGES

Raske forsøgspersoner søges til projekt vedrørende 
knoglemarvens stamceller.
Formål:
At karakterisere stamceller i knoglemarven m,h.
p. behandling af hjertepatienter.
Projektet skal undersøge stamcellernes biologi og 
mulighed for at udvikles til kar og muskelceller, 
der kan anvendes i behandlingen af patienter med 
hjertesygdomme som f.eks. blodprop i hjertet.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du får foretaget 
en knoglemarvsundersøgelse, hvor der udtages ca. 
15 ml knoglemarv. 
Selve undersøgelsen varer ca. 15 min.
Du skal ligge ned på ryggen ca. ½ time efter un-
dersøgelsen.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er 
gravid.

Procedure:
Ved undersøgelsen lægges lokalbedøvelse i huden 
i et område ved hoftebenskammen. Samtidig 
bedøves knoglehinden. Herefter udtages knogle-
marvsprøven med kanyle og sprøjte. Selve knoglen 
kan ikke bedøves, derfor vil du mærke en kortvarig 
smerte eller et ubehag, når marven udtages.
Området på hoftebenskammen kan være let ømt i 
et par dage efter at undersøgelsen er foretaget.
Udover ubehaget er der ingen risiko ved at delt-
age i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000 
kr.(skattepligtigt, bliver angivet som B-ind-
komst).  

Sted:
Kardiologisk Laboratorium, afsnit 2012, Rigshos-
pitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Lægelig ansvarlige:
Overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laborato-
rium, afsnit 2012, Rigshospitalet.
 

Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår i løbende.
Tilmeldingen skal sendes via e-mail til:

Forskningssygeplejerske Sandra Miran:  sandra.
miran@rh.hosp.dk

Vi skal bruge dit: 
-Navn  -Adresse
-Telefonnummer  -Mailadresse
Vi vil herefter kontakte dig.
Sandra Miran og Jens Kastrup

TURNUSBYTTE? VIL DU GERNE 
PÅ LANDET?

Jeg har turnus i Vestsjællands Amt og er inter-
esseret i at bytte med Københavns Amt eller HS. 
Så hvis du gerne vil på landet - eller allerede bor 
der, eller måske har planer om at flytte vestpå 
– så kan vi arrangere det således at vi begge kom-
mer i turnus i vores nærområde. Glæder mig til 
at høre fra dig.
Mvh. 
Jakob Møller Hansen, læge
tlf. 23392620, e-mail: drgud@hotmail.
com eller jamoha01@glostruphosp.
kbhamt.dk

ANNONCER

STUD. MED. PÅ 3. ELLER 5. SE-
MESTER SØGES
TIL ARBEJDE I ALMEN PRAK-
SIS.

Til afløsning for sygeplejerske og i meget mindre 
grad for sekretær i almen praksis søges stud.med., 
meget gerne på 3 eller 5 semester. Vi har brug for 
dig i ferieperioder og ved kursusfravær, afspadser-
ing (ofte onsdag eftermiddag) og sygdom.

Vi er 3 læger, en sekretær og en sygeplejerske, der 
arbejder tæt sammen i en veludstyret praksis.

Du skal være serviceminded, må gerne have klinisk 
erfaring og en bred klinisk interesse. Kendskab til 
EDB vil også være en stor fordel. Vi vil have brug 
for at du er fleksibel og kan stille op i et vist omfang 
også i f.eks. læseferier. Planlægning af arbejdsdage 
sker sammen med vores øvrige studentervikarer. 
Vi får brug for dig til aflønnet oplæring i uge 11 og 
12 samt opstart som egentlig vikar i uge 13, 2006. 
Arbejdet foregår under lægelig supervision og med 
tæt kontakt til sygeplejerske/ sekretær. 

Vores sygeplejerske tager EKG, blodprøver, Hb, 
CRP, INR, strep-a test, blodsukker, laver urindyr-

kninger samt lungefunktionsundersøgelser. 
Desuden giver hun injektioner, laver vaccination-
splaner, tager sig af sårbehandling, podninger, 
assisterer til GU og småoperationer. Ud over dette 
har hun kontakt til hjemmeplejen samt vejleder og 
trøster patienter. Vi vil efterhånden oplære dig i 
disse færdigheder.

Arbejdstiden vil være fra ca. kl. 8 til 14:30/16:00, 
onsdage dog ca. kl. 13:45/15:30 – 19:00. God løn 
på timebasis. Vi skønner at have brug for dig ca. 
400-450 timer pr år.

Yderligere oplysninger hos sygeplejerske Hanne 
Skov Hansen eller hos en af lægerne.

Ansøgningsfrist mandag d. 20. feb. 2006 kl. 14. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted d.27.-28. feb. 
2006 og svar vil blive sendt indenfor samme uge. 
Send ansøgningen til: 

Lægerne Jørgen V. Nielsen, Philip Hasselqvist & 
Uno Heldmann
Store Kongensgade 96, 1264 København K
Tlf. 3311 2299 kl. 8 -12 og 13 -14 
onsdage dog kl. 14 -18
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SKAL DU UD OG REJSE I FE-
BRUAR MÅNED?

Og vil gerne leje dit værelse ud til en sød udveks-
lingsstuderende?

Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation 
på Københavns Universitet, Panum Instituttet, 
som formidler kliniske udvekslingsophold af en 
måneds varighed på Københavns hospitaler.

Vi betaler dig 1300 kr pr. måned for dit værelse og 
der vil blive lavet lejekontrakt.

Kontakt: Eva Hagberg og Jeppe 
Schroll
IMCC Exchange
evahag@stud.ku.dk eller 
jschroll@yahoo.com 
Mobil: 26 29 20 62

”CALLGIRLS /CALLGUYS” 
WANTED!!

Til en spændende virksomhed indenfor rekrutte-
ring til sundhedssektoren, beliggende i Hørsholm, 
søges foreløbig 2 svensktalende og 2 danskta-
lende stud med’ere til at supplere vort nyopret-
tede team af 2 dansktalende og 2 norsktalende 
stud med’ere.

Virksomheden
Virksomheden, der er international, beskæftiger 
under 20 medarbejdere, der fortrinsvis beskæftiger 
sig med rekruttering af læger samt hele teams med 
læger, sygeplejersker og andre til både offentlige 
og private hospitaler og klinikker for tiden i Norge, 
Sverige, Danmark og England. Virksomheden er i 
rivende udvikling og der er fuld fart på i vores nye 
hovedkontor i Hørsholm. Tonen i virksomheden 
er uformel og venlig og alle arbejder selvstændigt 
under frie ansvarsfulde forhold. 

Opgaverne
Indledningsvis er der tale om opgaver der ligger 
indenfor direkte tele-marketing, hvor du indgår 
sammen med dine stud med kolleger i et team, 
der efter aftale med Medpro’s faste stab ringer op 
til læger i vores database for at interessere dem 
for at tage arbejde gennem Medpro. Det kan være 
kortvarige opgaver eller længerevarende opgaver. 
Arbejdet vil foregå efter aftalte rutiner. Arbejdet 
foregår primært i eftermiddags og aftentimerne, 
typisk i intervallet klokken 15/16 til ca. 21, og skal 
udføres i Medpro’s lokaler. Du vil i udgangspunktet 
kunne få lov til at arbejde så meget eller lidt som 
du har lyst til.
Afhængig af lyst og interesse vil du kunne tilbydes 
at indgå i andet administrativt arbejde i Medpro og 
vil således også kunne fungere som vikar for den 
faste stab ved for eksempel ferie og sygdom. 

Din profil
Vi søger en person, der kan begå sig i et dynamisk 
og afslappet internationalt virksomhedsmiljø. 
Derudover skal du være serviceminded, fleksibel 
og ikke bange for at tage fat i forskellige arbejds-
opgaver, og så må du bestemt IKKE have noget 
imod at tale i telefon. Endelig vil det være en fordel 
(men ikke en nødvendighed) hvis du kender noget 
til MS Office, da Excel, Word samt et egenudviklet 
windowsbaseret CRM-system bruges i Medpro. 

Ansættelsesvilkår
Du tilbydes en attraktiv løn, der ligger over VT 
løn, nemlig svarende til kr. 140,- per time. I tillæg 
naturligvis feriepenge og så en bonus baseret på 
din succes i arbejdet. Tiltrædelse snarest muligt.

Kontakt
Interesseret eller nysgerrig??? 
Ret henvendelse til læge Hans Wittrup på telefon 
70 202 251 (voice mail er på engelsk, men læg en-
delig besked alligevel) eller på email hans@medpro.
info. 
Alternativt tag kontakt med stud med Christoffer 
Calov Jørgensen på telefon 21 48 34 82 eller email 
vextor@stud.ku.dk.

LEDIG PLADS PÅ
VALKENDORFS KOLLEGIUM !

Valkendorfs Kollegium er et af Københavns 
Universitets gamle kollegier, og pr. 1. marts 
2006 har vi 1 ledig plads for studerende fra det 
sundhedsvidenskabelige fakultet. Studerende der 
har bestået to års normeret studietid, er ansøg-
ningsberettigede.

Valkendorf er et lille kollegium med kun 22 bebo-
ere. Vi bor i et gammelt hus i Sankt Peders Stræde 
og har en stor have i den indre by. Kollegiet har 
selvstyre, hvilket vil sige, at vi i fællesskab står for 
husets daglige drift. Ansvarsbevidsthed og socialt 
engagement blandt beboerne er derfor vigtigt for 
husets trivsel.

Huslejen er 1.340 kroner om måneden. Ansøgnings-
skema kan afhentes på Københavns Universitet, 
SU-kontoret, Fiolstræde 22, 1171 København K. 
Ansøgningen, vedlagt dokumentation for to års be-
stået studietid samt et brev, hvori du fortæller om 
dig selv og hvorfor du gerne vil bo på Valkendorfs 
kollegium (1 side), afleveres samme sted senest 
den 14. februar 2006.  
Ud fra ansøgningerne udvælges et antal ansøgere, 
som vil blive indkaldt til en samtale på kollegiet, 
med eforen og tre beboere. 

Det er nødvendigt at komme til samtalen, hvis man 
ønsker optagelse.

Med venlig hilsen
Inspector Collegii 

SÆLGES
 
1.  Amerikansk:  Audio bånd til selvstudium i 
intern medicin (seks styk)
som foreberedelse til den amerikanske lægeeksa-
men i intern medicin.
(pulmonary, genitourinary, endocrinology, he-
matology, heart failure, cardiac arrthyhmia, 
gastrointestinal)
Her kan man lære intern medicin mens man cykler 
eller kører i tog.
 2. Amerikansk CD med fetal monitoring in clinical 
practice fra amerikansk speciallægeuddannelse i 
obstetrik
 3.  Amerikansk CD om ‘early arthritis’
fra Cornell University
 4. Dansk CD om spirometri
dansk, udarbejdet af universitetssygehuset i 
Lund
 5. Dansk CD kaldet Rygdoktor
nyeste viden om sygdomme i ryg- og bevægeap-
paratet
 6. Dansk CD med injektionsteknik
om intraartikulær injektion, hvordan og hvor og 
med hvilke indikationer
 7. Dansk CD med undervisning i hjerteinsuf-
ficiens,
fra KPLL
 Alt i alt sælges det hele for 500 kr.
 
Henvendelse telefon 61 66 88 67
eller email c@heaven.dk

SÆLGES
Børnebord i massivt træ, med bænk og 2 stole, pænt 
og velholdt, sælges.
Kan afhentes i Ballerup for kr. 250,-. Billede kan 
fremsendes.

“Juniordyne og sengetøj sælges. 1 stk. juniordyne 
med hovedpude sælges. Med i prisen følger 3 sæt 
sengetøj (dog uden lagen) i crepe (hvidt og blåt) 
samt et sæt gult med Pokemonmotiv. Alt er i fineste 
stand, uden pletter og lignende og er naturligvis 
renvasket.
Pris: Kr. 200,-.

Ring 22 30 17 27 eller mail til michael.
daniel@comxnet.dk for yderligere 
oplysninger

RASKE MANDLIGE FORSØGS-
PERSONER (IKKE RYGERE) 20-35 

ÅR
søges 

til deltagelse i en undersøgelse af genetiske va-
riationers betydning for immunsystemet. Under-
søgelsen varer 4 timer og honoreres med 400,- kr. 
Såfremt du er interesseret i at deltage, bedes du 
kontakte 

Sarah Taudorf, læge, klinisk assistent
Center for Inflammation og 
Metabolisme
Rigshospitalet
sarahtaudorf@dadlnet.dk
tlf. 35450486

LEJLIGHED UDLEJES

God 2 værelses dele-lejlighed til leje på Sønder 
Boulevard på Vesterbro, ikke langt fra Halmtorvet. 
Begge værelser vender ud mod boulevarden. Lille 
nyrenoveret bruserum/toilet, godt køkken. Pris 
5000 kr. pr måned plus varme og el.: ca. 550 kr pr. 
måned. Lejes ud til medicinstuderende fortrins-vis. 
Lejligheden er ledig fra 1 marts 2006.

Ring til Marianne Geoffroy 2366-3178 
hvis du er interesseret eller skriv: 
geoffroy@dadlnet.dk

BØGER SÆLGES

Som nye bøger
Retsmedicin   400kr
Klinisk neurologi/neuro kir  600kr
Sociale ydelser (med til eksamen)50kr

Velholdte med få gule understregninger:
Akut psykiatri   150kr
Børne- og ungdomspsykiatri  150kr

Køb alt samlet for kun 1200kr og spar penge
kontakt Anne på 35 82 85 29

TURNUSBYTTE: START 
EFTERÅR 2006
 
Haves: Fyns Amt
Ønskes: Herning eller “omegn”
 
Kontakt: 66145228 eller   
Kristian_Wraae@vip.cybercity.dk

NYE PRÆPARATFREMSTILL-
ERE SØGES

2 -3 stillinger som præparatfremstillere ved 
Medicinsk Anatomisk Institut er ledige til be-
sættelse snarest. Vi er et ungt team af 15-20 
medicinstuderende der står for produktionen og 
vedligeholdelse af makroskopiske præparater 
til tør og våd studiesal, samt undervisnings- og 
eksamenssamlingen.

For at komme i betragtning skal du have bestået 
organkursus I med mindst 10 og gå på 4. semester. 
Vi forventer at du er interesseret i anatomi og dis-
sektion. Arbejdstiderne er meget fleksible og det 
forventes at du kan arbejde selvstændigt. Du for-
bliver ansat indtil du er færdig med medicinstudiet 
og skal være indstillet på at tage ca. 200 timer pr. 
år for at sikre kontinuitet i arbejdet.

Ansøgningsskema kan afhentes på Medicinsk 
Anatomisk Institut og afleveres sammen med en 
motiveret ansøgning på en halv A4 side (benyt 
bagsiden af ansøgningsskemaet). Det skal være 
os i hænde senest den 8 februar 2006.

Ansøgere, der er kommet i betragtning vil blive ind-
kaldt til samtale. Vi glæder os til at høre fra dig!

ANNONCER
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DEN MOTIVERENDE SAMTALE
Carl Erik Mabeck
Kr. 148,00 – 104 sider – november 2005

Mange aktuelle helbredsproblemer er relateret til vaner og livsstil. Behandle-
rens rolle er at motivere patienten til forandring. Den motiverende samtale er 
et værktøj, der kan bruges til dette. Metoden er et rationelt tilbud i situationer, 
hvor behandleren ikke kommer igennem med traditionelle former for rådgiv-
ning og vejledning.

Den motiverende samtale er en konkret metode til alle, der arbejder forebyg-
gende med patienter. Bogen og teknikken er oplagt til brug i almen praksis, 
ligesom fx sygeplejersker og diætister med fordel kan inddrage metoden i 
deres kontakt med patienterne.

                                                        KØB DEN HOS DIN BOGHANDLER 

Sjæleboderne 2 – 1122 København K – tlf. 3375 5900 – fax 3375 5901
www.munksgaarddanmark.dk – forlaget@munksgaarddanmark.dk
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Alt andet end lægeromaner 
Munksgaard Danmark har ikke kun pensumbøger til medicinstudiet. 

Vi har også en lang række uddybende titler, f.eks.:

ANNONCER



19

Åbningstider
man-, tirs- og torsdag 
fra 10.00 til 12.00 
samt fra 13.00 til 15.00.

Telefon 35327490
Mail  kkf@fadl.dk

VELKOMMEN 
TILBAGE FRA FERIE

FADL i København håber, at alle 
medlemmer har haft en god jule-
ferie, at det er gået godt med al-
verdens eksaminer samt at alle er 
kommet sikkert over skiturerne, 
familiebesøg eller hvad i nu har 
lavet.

I det kommende semester er 
der planlagt en masse aktiviteter 
i FADL, København: Der er plan-
lagt fl ere nye kurser, der rammer 
en bredere skare af medlemmer, 
end de tidligere lægevikarkurser. 
Information om disse vil være at 
fi nde i Semesterhæftet som du 
snart modtager med posten.

TIL 1. SEMESTER
Vi vil gerne invitere dig og dit hold til en personlig introduktion til FADL på vores sekretariat i bygning 

1.2.7 (lige ved starten af kemi-gangen), hvor vi også vil stå for lidt mad og drikke. 

FADLs Vagtbureau vil samtidigt også gerne give en introduktion til mulighederne du har for studierele-
vant arbejde allerede her fra 1. semester. Introduktion til vagtbureauet fi nder sted på Blegdamsvej 4, 2. sal 
(ved Skt. Hans Torv)

Intro til FADL Intro til Vagtbureauet
Hold 101 Tirsdag d. 7/2 10.15 – 11.00 11.15 – 12.00

Hold 102 Tirsdag d. 7/2 11.15 – 12.00 10.15 – 11.00

Hold 103 Mandag d. 6/2 13.15 – 14.00 14.15 – 15.00

Hold 104 Mandag d. 6/2 14.15 – 15.00 13.15 – 14.00

Hold 105 Onsdag d. 8/2 14.15 – 15.00 15.15 – 16.00

Hold 106 Onsdag d. 8/2 15.15 – 16.00 14.15 – 15.00

Hold 107 Tirsdag d. 7/2 13.15 – 14.00 14.15 – 15.00

Hold 108 Tirsdag d. 7/2 14.15 – 15.00 13.15 – 14.00

Hold 109 Onsdag d. 1/2 12.15 – 13.00 13.15 – 14.00

Hold 110 Onsdag d. 1/2 13.15 – 14.00 12.15 – 13.00

Hvis du er på 2. semester eller længere i dit studie, eller  bare er interesseret i at vide noget om FADL, så 
er du også velkommen.

Nedtæll ing
12 uger,  5  dage
Nedtæll ing
12 uger,  5  dage

Vi begynder også allerede nu 
at reklamere for FADLs stolte 1. 
maj arrangement, hvor vi igen i år 
vil stå for en storslået festdag, der 
vil gøre enhver salonkommunist 
misundelig, hvor dagen selvføl-
gelig afsluttes med demonstrati-
on foran Rigshospitalet og videre 
færd over i Fælledparken.

I slutningen af Marts afhol-
der FADL landsmøde hvor vi de 
tre byer imellem skal diskutere 
FADL s fremtidige struktur. Meget 
om dette i senere numre af MOK!

Nyd foråret!

mvh,

Repræsentantskabet

FADL
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DEN LILLE GRØNNE
Fra du starter 4. semester kan 

du en gang om året afhente 
Medicinfortegnelsen  (“Den lille 
grønne”) på FADLs sekretariat i 
bygning 1.2.7. Denne lille lom-
mebog med samtlige indregi-
strerede lægemidler i Danmark  
er uundværlig i klinikken. 

Den nye 2005/2006 udgave er 
netop kommet, så kom op forbi 
sekretariatet og hent den!

KANDIDATER OG 
FORSIKRING I 2006

Hvis du er blevet kandidat 
vinter/sommer 2005, og du er 
omfattet af Codan-forsikring 
gennem FADL, vil din forsikring 
automatisk udløbe pr. 31. decem-
ber 2005.

Hvis du bliver kandidat vinter/
sommer 2006, har du mulighed 
for, at beholde din Codan-forsik-
ring hele 2006, og den vil auto-
matisk udløbe pr. 31. december 
2006.

NEDSAT KONTINGENT!

FADL har sat fokus på passiv 
rygning overfor lægestuderende 
og andre studerende indenfor 
sundhedssystemet. F.eks. ved ar-
bejde på psykiatriske afdelinger 
er lægestuderende ofte massivt 
udsat for passiv rygning.

I forbindelse med de igang-
værende overenskomstforhand-
linger har FADL derfor skrevet 
til Sundhedsminister Lars Løkke 

Rasmussen for at få ministerens 
opbakning til handling. Sund-
hedsministeren har støttet, at 
amterne og H:S bør fastsætte 
bestemmelser for området. Dvs. 
at overenskomstforhandlingerne 
skal fi nde en løsning på den pas-
sive rygning.

Mere info, inklusiv FADLs brev 
og Sundhedsministerens svar, 
fi ndes på www.FADL.dk.

PASSIV RYGNING

På Københavns Kredsforenings 
Repræsentantskabsmøde den 14. 
februar 2005, blev det vedtaget 
at nedsætte kontingentet med 50 
kr. per semester, således at kon-
tingentet  for den kommende tid 
vil være på 750 kr. per semester, 
og ikke som tidligere 800 kr. 

I løbet af semestret vil vi yder-
mere bringe et par korte artikler 
så du kan få et bedre indblik i 
hvad dine resterende kontingent-
kroner går til.

Som altid er du også velkommen 
til at komme op forbi sekretariatet 
og spørge hvis der er nogle spe-
cielle områder du gerne vil vide 
noget om.

Den Europæiske Menneske-
rettighedsdomstol i Strasbourg 
har den 11. januar 2006 kendt 
de danske eksklusivaftaler på ar-
bejdsmarkedet i strid med den 
europæiske menneskerettig-
hedskonvention. Det betyder, at 
ansatte ikke længere kan tvinges 
ind i en bestemt fagforening.

Flere medlemmer har undret 
sig over om dommen får konse-
kvenser for FADL:

I FADLs tilfælde er det sygehus-
ejerne, der er arbejdsgiver, og de 
er repræsenteret ved Amtsråds-
foreningen (ARF) og Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab (H:S). 

FADL er fagforeningen og har 
en overenskomst med dem. I 
denne overenskomst er der in-
gen eksklusivaftale, og det må 
der heller ikke være, idet de længe 
har været ugyldige i overenskom-
ster på det off entlige arbejdsmar-
ked, fordi de er i strid med de of-

EKSKLUSIVAFTALER
fentlige myndigheders pligt til at 
behandle alle borgere lige.

Vil du vide mere, kan du læse 
hele indlægget på www.FADL.dk 
eller kontakte FADLs Hovedfor-
ening på telefon 3532 7377 eller 
på e-mail til

mvh,

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

besked enten pr. brev, 
telefon eller email.

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.  

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 generaliseret 
dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a. ikke holde 
sit hoved eller bevæge sig ret meget.    

Arbejdsopgaverne består - ud over den almene 
barnepleje - 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: Fredag den 17. feb-
ruar 2006 til Vagtbureauet, evt. pr. mail: 
kc@fadl.dk

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

BØRNEVENTILATØR SØGES 
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ 
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges til permanenthold 
4301 på Rigshospitalets neonatalafsnit.

Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt 
i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og kir-team). 
Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af 
typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang, blodprøvetagn-
ing, forældrekontakt). Du vil især komme til at passe 
præmature, børn født af mødre med diabetes, samt 
børn i cpap.

Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter 
alle ugens dage.

Kvalifi kationskrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke BVT 
kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT kursus 
(lønnet).
- Du må ikke være bleg for at tage nattevagter. (Der er 
som regel 40%  av og 60% nv)
- Du forpligter dig til at arbejde 28 vagter, de første 4 
måneder du er ansat. Herefter vagtbinding på 4 vagter 
pr mdr.
- Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelin-
gen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.

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

Løn: Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-løn 
et børnetillæg.
Vi dækker ikke selv sygdom og har ingen tvugne vagter 
over jul og nytår.
Desuden ret til 3 måneders orlov årligt.

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. februar 
2006 til Vagtbureauet! Skriv gerne hvilket 
hold du tidligere har arbejdet på.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
holdleder
Camilla Groth tlf: 23 35 17 68
Email: camilla.groth@jubii.dk

GERIATRISK 
BEHANDLINGSCENTER II
Endnu en afd., (1A), Geriatrisk Behan-
dlingscenter Tranehaven, Schioldannsvej 
31, få min. fra Ordrup Station, søger dis-
pensater til vagter i weekends,  helligdage 
og i ferieperioder.

Er du interesseret i at arbejde som dispensat, skal du 
blot henvende dig på Vagtbureauet, hvor vi har åbent 
hverdage fra klokken 9.00 til 17.00, og udfylde et ansøgn-
ingsskema. Du kan også ringe til os i samme tidsrum på 
tlf.nr.: 3537 8800 - tast 2, så udfylder vi ansøgningsske-
maet for dig.

Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeple-
jerske 
Vibeke Frejsel, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
vf@gentofte.dk
Det eneste krav der stilles: At du har oparbejdet omkring 
200 SPV-timer.

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt!

GERIATRISK 
BEHANDLINGSCENTER
Geriatrisk Behandlingscenter Tranehaven, 
Schioldannsvej 31, 
få min. fra Ordrup Station, søger dispen-
sater til vagter i weekends,  helligdage og 
i ferieperioder.

Er du interesseret i at arbejde som dispensat, skal du 
blot henvende dig på Vagtbureauet, hvor vi har åbent 
hverdage fra klokken 9.00 til 17.00, og udfylde et ansøgn-
ingsskema. Du kan også ringe til os i samme tidsrum på 
tlf.nr.: 3537 8800 - tast 2, så udfylder vi ansøgningsske-
maet for dig.
Endvidere er du velkommen til at maile afd.sygeplejerske 
Merete Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: 
mth@gentofte.dk  

Det eneste krav der stilles: At du har oparbejdet ml. 
200-300 
SPV-timer. 

Ansøgningsfrist: Gerne inden 1. februar 2006
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KURSUSTILMELDINGEN ER 
ALLEREDE I GANG!
Forårets kurser ligger allerede klar på 
hjemmesiden og nu også her i MOK.

Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk <http://www.
fadl-vagt.dk> klik på København derefter et klik på Kur-
susplaner og alle kurserne vil vælte frem.

SPV:
Hold F06-03 og 04: Tilmeldingsfrist den 09/02-2006 
kl. 12.00
Hold F06-05 - EE: Tilmeldingsfrist den 20/02-2006 
kl. 12.00

VT:
Hold A: Tilmeldingsfrist den 30/01-2006 kl. 12.00
Hold B : Tilmeldingsfrist den 08/02-2006 kl. 12.00
Hold C - D: Tilmeldingsfrist den 22/02-2005 kl. 12.00
Hold E: Tilmeldingsfrist den 16/03-2006 kl. 12.00

(B-VT - Datoerne er ikke fastlagt endnu da vi har fået 
nye undervisere. 
Hold øje med MOK og www.fadl-vagt.dk <http://www.
fadl-vagt.dk> Kurserne vil blive annonceret begge steder 
når de er klar.)

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

Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagtbureauet.

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

VT KURSER FORÅR 2006
5 hold à 12 personer
HOLD A
Orientering:Mandag 13/02 16.30-17.30 Panum
Lektion 1*: Lørdag 18/02 10.00-15.00 RH
 Søndag 19/02 10.00-15.00 RH
Lektion 2*: Onsdag 22/02 16.30-20.30 RH 
 Torsdag 23/02 16.30-20.30 RH  TILMELDINGSFRIST:
Lektion 3: Lørdag 25/02 10.00-15.00 Panum + RH MANDAG DEN 30/1 
Lektion 4*: Mandag 27/02 16.30-18.30 RH  KL. 12.00 PÅ VB
 Mandag 27/02 18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 28/02 16.30-18.30 RH
 Tirsdag 28/02 18.30-20.30 RH

HOLD B
Orientering:Mandag 27/02 16.30-17.30 Panum
Lektion 1*: Lørdag 04/03 10.00-15.00 RH
 Søndag 05/03 10.00-15.00 RH  
Lektion 2*: Onsdag 08/03 16.30-20.30 RH  TILMELDINGSFRIST:
 Torsdag 09/03 16.30-20.30 RH  ONSDAG DEN 8/2
Lektion 3: Søndag 12/03 12.00-17.00 Panum + RH KL. 12.00 PÅ VB
Lektion 4*: Mandag 13/03 16.30-18.30 RH
 Mandag 13/03 18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 14/03 16.30-18.30 RH
 Tirsdag  14/03 18.30-20.30 RH

HOLD C
Orientering:Mandag 13/03 16.30-17.30 Panum
Lektion 1*: Lørdag 18/03 10.00-15.00 RH
 Søndag 19/03 10.00-15.00 RH
Lektion 2*: Onsdag 22/03 16.30-20.30 RH 
 Torsdag 23/03 16.30-20.30 RH
Lektion 3: Lørdag 25/03 10.00-15.00 Panum + RH
Lektion 4*:  Mandag 27/03 16.30-18.30 RH
 Mandag 27/03 18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 28/03 16.30-18.30 RH
 Tirsdag 28/03 18.30-20.30 RH  TILMELDINGSFRIST:
      ONSDAG DEN 22/2
HOLD D      KL. 12.00 PÅ VB
Orientering:Mandag 27/03 16.30-17.30 Panum
Lektion 1*: Lørdag 01/04 10.00-15.00 RH
 Søndag 02/04 10.00-15.00 RH
Lektion 2*: Onsdag 05/04 16.30-20.30 RH
 Torsdag 06/04 16.30-20.30 RH
Lektion 3: Lørdag 08/04 10.00-15.00 Panum + RH  
Lektion 4*:  Mandag 10/04 16.30-18.30 RH
 Mandag  10/04 18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 11/04 16.30-18.30 RH
 Tirsdag  11/04 18.30-20.30 RH

HOLD E
Orientering:Mandag 10/04 16.30-17.30 Panum
Lektion 1*: Lørdag 22/04 10.00-15.00 RH
 Søndag 23/04 10.00-15.00 RH
Lektion 2*: Onsdag 26/04 16.30-20.30 RH
 Torsdag 27/04 16.30-20.30 RH  TILMELDINGSFRIST
Lektion 3: Søndag 30/04 10.00-15.00 Panum + RH TORSDAG DEN 16/3
Lektion 4*:  Mandag 01/05 16.30-18.30 RH  KL. 12.00 PÅ VB
 Mandag  01/05 18.30-20.30 RH
Prøve*: Tirsdag 02/05 16.30-18.30 RH
 Tirsdag  02/05 18.30-20.30 RH

· = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
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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

Dagsorden MSR's fagrådsdag 4/2-06 på MSR's kontor 
lokale 1.2.20 kl 10-16

Hvad er fagrådsdagen?

Fagrådsdagen er det første møde der afholdes 
i semesteret. Det er dagen, hvor fagrådet taler 
og lægger  en "slagplan" for semsesterets 
arbejde.

Har du en holdning til dit studie, dine ek-
samener eller hvilke kurser du mener der 
mangler/er overfl ødige så er det MSR du skal 
henvende dig til!

Dagsorden:
Kl 10:
1) Formalia
2) Besparelser- hvor endte vi?
3) Revision af 1.-5. semester
4) Det kommende arbejde med 6.-9. seme-
ster
Kl 12: Frokost
Kl 13:
5) Ansættelse af ny dekan
6) Valg af SCOME formand
7) Reklamer til bogmarkedet

Forskellige praktiske ting:

8) Status på pr
9) intro til nye
10) Plads i 11. sem. udvalget
11) Husk GF og evt. vedtægtsændringsfor-
slag

Ad. 2
Der blev varslet store besparelser i efteråret 
og  Sundrådet- herunder MSR, indkaldte til 
stormøde med dekanen. Besparelserne er nu 
gennemført og Helene Hvidman og Simon 
Serbian vil redegøre nærmere for det videre 
forløb og hvilke timer/kurser der berøres af 
dette.

Ad. 3
Ny studieordning 2006 er netop trådt i kraft 
og vi bør diskutere hvad der konkret er æn-
dret i forhold til 2000 ordningen. 1. semester 
burde være færdigtilrettelagt og vi bør tage en 
diskussion om ændringerne af  de næstkom-
mende semestre allerede på fagrådsdagen.

Ad. 4
Anne og Eva er sat i udvalget, der skal arbejde 
med revisionen af 6.-9. semester og det er 
vigtigt at vi får en diskussion om dette så de 
kan gå til mødet med en idé om fagrådets 
holdning. 

Ad. 6
Maja Basnov fra Århus har tilsendt os sit 
opstillingsgrundlag, idet hun ønsker at blive 
valgt til posten som national formand for 
SCOME. Vi skal beslutte om vi vil vælge 
Maja til posten.
Scome står for Standing Committee On Medi-
cal Education og er et udvalg under IFMSA. 

www.ifmsa.org/scome/

Ad. 7
Simon Krabbe foreslår at Bogladen skal have 
mulighed for at reklamere for deres gode 
tilbud under MSR's bogmarked. Det har tid-
ligere været MSR's principielle holdning at 
vi ikke ønsker at deltage i reklame af nogen 
art. Simon ønsker at vi tager diskussionen 
op og vi skal derfor beslutte om vi ønsker 
reklamer til bogmarkedet og andre af MSR's 
arrangementer.

Ad. 8
MSR's PR-udvalg har udfærdiget udkast til 
en folder som skulle kunne uddeles til de 
nystartede. Vi skal kigge på det fi ne arbejde 
og komme med ris/ros og kommentarer til 
arbejdet. 

Ad. 9
Traditionen tro bør vi introducere de nye- bl.a. 
når de har deres første møde sammen i HR. 
Undertegnede bør naturligvis være der, men 
det ville være dejligt med lidt "varieret kost" 
til  dette oplæg. 
Vi bør desuden tage endnu en runde til de 
forskellige semestres forelæsninger og gøre 
reklame for MSR og helst inden det første 
MSR-møde. Hvem stiller op og går med til 
dette?

Ad. 10
Bo Biering-Sørensen er netop blevet læge 
hvorfor han er udtrådt af 11. semestersud-
valget. Der er derfor en ledig plads og det er 
vigtigt at vi får besat denne da 11. semester 
i øjeblikket bliver afviklet for 2. gang og 
dermed er meget nyt.
Hvem har lyst til pladsen? Bo vil sørge for 
god intro til udvalgets arbejde.

Ad. 11
Vi skal afholde GF d. 23/2 og der er allerede 
forskellige oplæg til vedtægterne men husk at 
læse vedtægterne grundigt igennem og kom 
med forslag til ændringer senest søndag d. 
12/2 så de kan annonceres i MOK en uge før 
den ekstraordinære GF.

Ad. 5
Der skal ansættes ny dekan og vi bør tage en 
kort diskussion om vores forventninger- hvad 
enten de må være positive eller negative. 
Hvilken betydning får det for MSR at vi får ny 
dekan og at denne nu er ansat og ikke valgt?

Der er altid masser af slik og frugt og der 
bliver serveret stor frokost midt i mødet! 
Vel mødt
/Sabrina Eliasson, formand
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Filmklubben indkalder! 

Indkaldelse til filmvælgermøde i filmklubben P8’n.

Filmklubben er en forening der har været aktiv i studiemiljøet siden midten af 80’erne. 

Filmklubben er stedet for folk, der gerne vil se film, kan li’ lidt fest og farver, og som vil 
nyde et åndehul under studierne. Vi viser film torsdage kl. 20. Baren åbnes en halv time 
før filmens start og vil sædvanen tro også være åben efter filmen med øl, vand og slik. Vi 
afholder desuden filmquizzer.      

Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. pr. semester kan møde op til film og hygge samtlige filmaftener 
i løbet af semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklubben fungerer. Vi vælger filmene, vi stiller udstyr op, vi 
sørger for hyggelig atmosfære og meget andet. Vi har en madklub, hvor man for en liden sum penge kan 
spise et udsøgt hjemmelavet måltid i godt selskab. 
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive til forfriskninger i baren efter filmen. Det kræves ikke, at 
man hverken er medicinstuderende eller studerende andet steds, men kun at man synes det kunne være 
sjovt at tage del i festlighederne. I skal alle være meget velkomne. 

Til filmvælgermødet mødes alle, der kunne være interesserede i at være aktive medlemmer. Vi vælger 
film i forskellige kategorier og genrer. Filmene vælges ud fra Egmont Visions og Scanbox’s udvalg. Det er 
således ikke muligt at vise alt, men meget kan lade sig gøre. Valget af filmene tager tid, da det gøres med 
stort engagement og omhu. Vi indtager derfor lidt mad sammen under seancen. 

Mødet finder sted i Studenterklubben på Panum torsdag d. 9. februar kl. 17.00. Skulle Studenterklubben 
ikke være ledig, rykkes mødet til Panum-kantinen (i så fald sættes en seddel på døren).
Desuden afholder filmklubben en workshop, hvor semestrets opgaver søges ordnet.  Denne afholdes gerne 
torsdagen efter filmvælgermødet. Alle interesserede er mere end velkomne her (opslag følger med yderligere 
information angående dette arrangement).    

Spørgsmål kan rettes til: vnomis@gmail.com.

Vel mødt
Venlig hilsen 
Filmklubben P8’n.

KLINIKOPHOLD I 
GRØNLAND 2006
Drømmer du om et klinisk ophold i Grønland i 2006? Så 
tjek mulighederne ud på www.imcc.dk/greenland. Læs 
bl.a. praktiske informationer og rapporter fra tidligere 
grønlandsrejsende. 
I januar måned lægges en opdateret oversigt ud over 
de sygehuse, hvor det i 2006 er muligt at komme til. 
Ansøgningsskema findes på hjemmesiden. Det sendes til 
greenland@imcc.dk.  Ansøgningsfristen er onsdag d.15. 
februar, men for at komme i betragtning skal man have 
bestået 8. semester på afrejsetidspunktet. 

Med venlig hilsen
IMCC Grønland

IMCC - EXCHANGE
IMCC - Exchange månedsmøde!

TORSDAG d. 2/2 kl. 17 
På IMCC kontoret,
Alle velkomne!

København, den 30. januar 2006

INVITATION – 
SUNDRÅDSMØDE 02/02/06

DATO:  torsdag 2. februar
TID: 17:00 til 18:00
STED:  Studenterrådets lokaler i fiol  
 stræde 10 (det vil hænge opslag på  
 døren om hvilket mødelokale i   
 bruger)

Dagsorden
1. Formalia
2. Meddelelser 
3. diskution omkring strategidokument med 
dekanatet
4. slikautomater og andre automater
5. fordelingsnøgle
6. Diskution omkring dannelse av en pulje med 
henblikk på støtte av fagråd og basisgrupper
7. studenterhussaken
8. evt

Med venlig hilsen

Kenneth Geving Andersen
Formand

Månedsmøde onsdag 1. februar kl. 
16.15 FADL´s mødelokale, Panum

Dagsorden
1. Siden sidst 
2. Nyt fra udvalg. 
- Metode kursus I 
- Metode kursus II 
- Metode kursus III 
- Traumedage 2006
- Andre
3. Forårets foredrag
4. Andet / evt.

Efter mødet samles TD2006 gruppen for videre 
planlæggelse og opdateringer.

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.SATS-KBH.DK

SIMS holder månedsmøde 
tirsdag d. 7/2 kl. 16.00 i lokale 9.2.3

I SIMS er vi alle interesserede i idrætsmedicin, 
og nu hvor vintereksamenerne er vel overstået 
er vi i gang med igen at arrangere foredrag, 
praktiske kurser og lignende hvor vi kan lære 
mere om idrætsmedicin og have det sjovt. Er 
dette noget for dig, så kom til vores månedsmøde 
og hør nærmere!

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Planlægning af arrangementer i 
forårssemestret, herunder - A d v e n t u r-
erace –julefrokost/fest
-Kosttilskudsforedrag
-Forhindringsbane
3. Status fra kasserer
4. Hjemmeside
5. Evt.

Håber på at se så mange af Jer som muligt!

Mange hilsner
Louise, Formand for SIMS

PIT holder planlægningsmøde torsdag d. 9. 
februar kl. 16.30 på IMCC-kontoret. 
Her planlægger vi det næste semesters ak-
tiviteter. Har du lyst til at være med i PIT, 
komme til Inden, Afrika eller Sydamerika på 
klinikophold, så mød op. 

OBS! Nye regler for udvælgelse: man skal have 
været aktiv et semester i PIT inden man søger, 
hvis man vil være sikker på at komme af sted. 
De nye regler vil blive gennemgået nærmere 
på mødet. 

PIT sender stud. med.’ere, der har overstået 
8. semester, ud på 3 måneders frivilligt ”læge-
vikariat” i U-lande (det er dårligere betalt, men 
meget sjovere end på Haderslev). 
Vi har fået mange flere pladser inden for det 
sidste år, og kan nu udover Uganda, Tanzania, 
Kenya, Bolivia og Indien sende folk til så ek-
sotiske steder som Zambia, Etiopien, Rwanda 
og Eucuador. 
Selvom man måske ikke er så langt på studiet, 
er man velkommen til at komme og høre histo-
rier fra de varme lande.

Anne Brun Hesselvig
Lokalformand for PIT København 
pit-copenhagen@imcc.dk
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GENERALFORSAMLING 

I GIM 
D. 1. FEBRUAR 2006

GIM’s årlige generalforsamling afholdes onsdag 
d. 1. februar, kl. 16.00 i lokale 9.2.3.

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om aktiviteter i det forløbne   
år og foreningens nuværende stilling, v.   
Lea.
3) Regnskabsfremlæggelse, v. Nicolai.
4) Godkendelse af årsberetning og regn  
skab
5) Indkomne forslag
6) Valg af formand
7) Valg af kasserer
8) Valg af sekretær
9) Valg af overordnet tema for det føl  
gende år
10) Planlægning af hyttetur
11) Evt.

Efter mødet bliver der naturligvis tid til hygge, 
the og kage.
Alle interesserede er velkomne.

Vel mødt!

GIM
Gruppen for integreret medicin.

VIL DU UD I VERDEN?
Vil du se et hospital i Nigeria 
fra indsiden?
Vil du udforske den russiske 
mentalitet i tatarstan?

Så skal du ud med IMCC Exchange!
Der er stadigvæk pladser tilbage!

IMCC exchange tilbyder 1 måneds ophold på 
sygehuse rundt om i verden bl.a i Portugal, 
Philippinerne, Tatarstan, Nigeria, Slovenien, 
Tyrkiet og Østrig.

Hvad skal DU gøre?
1. Læse mere om exchange på www.imcc.
dk/exchange
2. Kontakt Louise på NEO@imcc.dk

IMCC Exchange

TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN
Velkommen til forårssemestret 2006 

Der er vældig meget religion i samfundet. I hvert fald 
hvis man skal tro de trykte og de elektroniske medier. 
Aviserne, TV er fulde af beretninger om religioner 
og religiøsitet. Islam og kristendom er nok mest 
fremtrædende, men de er også de største religioner 
i Danmark og den vestlige verden. 

Religion er tilsyneladende godt mediestof. Religion 
er sjældent neutral, og ganske ofte er religioner eller 
religiøse personer ekstreme. Således kan religion 
forbindes med ekstrem ondskab og på den anden 
side også med den altomfattende godhed. Dette 
komplicerede forhold mellem ondt og godt har re-
ligionerne selv tematiseret i århundreder, men den 
visdom interesserer ikke medierne, i bedste fald 
kun de smalle medier som radioens P1. I de store 
overskrifter bliver det som regel kogt ned til de gode 
og de onde. Det er et af journalistikken første bud, 
at en god historie skal have en bøddel og et offer. 
Den forenkling er med til at udbrede snæversyn og 
fordummelse. Det ender jo med at vi tror, at verden 
kan inddeles i onde og gode. 

Men det er jo også meget nemmere at forholde sig 
til en verden, der er sort/hvid. Og det er vel derfor 
også religioner i stort omfang er blevet brugt i foren-
klingens tjeneste. Vel må vi forenkle, for ingen kan 
overskue verden i al sin mangfoldighed. Men vi bør 
være klar over at vi gør det. At virkeligheden aldrig 
er identisk med vores forenklinger. Jyllandsposten 
er hverken god eller ond, men måske var det dumt 
at bringe de tegninger. Som Paulus sagde, så er alt 
tilladt, men ikke alt er gavnligt. Det kunne være, 
at svage sjæle blandt muslimerne pga. tegningerne 
blev fristet til en mere radikal voldelig adfærd. 
Dem der bliver mobbet kan jo meget vel udvikle en 
voldelig adfærd. 

Det kan selvfølgelig ikke legitimeres ved henvisning 
til Jyllandspostens adfærd, ligeså vel som danske 
muslimers misinformation om sagen i andre arabiske 
lande heller ikke kan legitimeres fordi en dansk avis 
har været åndssvag. Det hele medvirker i sidste 
ende til konfrontation og dermed til forenkling. Og 
resultatet bliver flere blå flodheste, der løber rundt 
og råber: ”Død ved kølle!”

Venlig hilsen 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen 

Den Røde Tråd – strikkecafé
Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi strikker igen fra Kyndelmisse. Strikkecafeen 
begynder igen torsdag den 2. februar. Denne dag 
er det Kyndelmisse, dvs. midvinter - 40 dage efter 
jul. Vi lader os inspirere af traditionen og spiser 
pandekager, mens vi strikker og tænder masser af 
stearinlys. 

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Du er velkom-
men, uanset om du er 100% nybegynder eller en 
erfaren strikker. Vi har pinde og garn, så du kan 
komme i gang. Alle er velkomne! 

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

"Religion i det offentlige rum”
Paneldiskussion i anledning af studentermenigheden 
i Trinitatis’ 40 års jubilæum. Studenterpræsterne 
Nicolai Halvorsen (Natur og Sund), Stefan Lam-
hauge Hansen (Indre By/Trinitatis) og Birgitte Kvist 
Poulsen (KUA) udgør et panel.
Tid: Torsdag den 9. februar kl. 20.00
Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67 (bag 

Rundetårn)

Ugens giraf : #1
Studenterpræsten vil i forårssemestret tilbyde en 
føljeton om ”Konfliktløsning, girafsprog og den svære 
samtale”. Det vil skiftevis være studenterpræsten 
selv og hans medarbejder, der fører pennen. I en tid 
som forekommer fuld af sammenstød og konflikter 
på mange niveauer, håber vi, at vi kan bidrage posi-
tivt til en mere nuanceret forståelse af konfliktens 
anatomi og dermed også til en mere hensigtsmæssig 
håndtering af konflikter. 

Det viser sig nemlig, at konflikter – uanset deres 
ydre forskelligheder – har fælles indre træk, som 
gør det muligt at generalisere og drage parallel-
ler. Den konflikt, der opstår i en familie, når man 
ikke kan blive enige om, hvis tur det er til at tage 
opvasken, kan sammenlignes med den konflikt, der 
kan opstå mellem rivaliserende bander, der kæmper 
om narkomarkedet. Den kan igen sammenlignes 
med den indre konflikt et menneske kan stå i, når 
det står i et etisk dilemma og med storpolitiske 
konflikter mellem nationer eller civilisationer. Man 
skal naturligvis ikke bagatellisere de store forskelle, 
men det kan være nyttigt somme tider at fokusere 
på lighederne, for bedre at kunne forstå, hvad der 
foregår. En bedre baggrundsviden om konfliktløsning 
kan give den ro og det overblik der skal til, når en 
konflikt opstår og kræver opmærksomhed.

Konflikter opfattes ofte som noget negativt, som 
man nødvendigvis skal gøre alt for at undgå. Sådan 
behøver det ikke at være. Konflikter er uundgåelige 
elementer af et menneskeliv, og de er som udgang-
spunkt hverken gode eller onde. Konflikter kan 
derimod håndteres mere eller mindre fornuftigt og 
konstruktivt. En konflikt, som bliver mødt med frygt 
og uvidenhed eller som bliver fortrængt, kan udvikle 
sig til et rent helvede for de involverede parter, hvori-
mod en konflikt, der mødes åbent og med et kreativt 
blik for løsninger, kan vise sig at lukke op for helt nye 
muligheder, indsigter og positive forandringer.

I de kommende uger vil vi forsøge at komme med no-
gle bud på, hvordan konflikter kan forstås og gribes 
an. Noget vil måske forekomme banalt, noget kan 
virke provokerende, noget er tilsyneladende bundløst 
naivt, men måske kan det alligevel give anledning til 
et første – og næste – skridt i den gode retning.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

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 eksamensangst, ensomhed, 
kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, 
og det behøver altså hverken at handle om tro eller 
kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er 
som regel ingen ventetid.

Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Pa-
num (onsdag 11-13 eller torsdag 12-14) eller du kan 
bestille en tid på 28 75 70 94 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

SEXEKSPRESSENS 
MÅNEDSMØDE

Velkommen til alle de nye på Panum! 
Sexekspressen glæder sig til at se alle, nye som 
gamle, til årets første månedsmøde. Det er alle 
tiders chance for at se hvad studiet også har 
at byde på. 

· Du kommer med i Panums mest sociale gruppe
· Du lærer andre at kende på tværs af semes-
trene
· Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget 
nyt
· Du får træning i undervisning og formidling
· Du får større indblik i ungdomskulturen lige 
nu

Så kom til månedsmøde torsdag d. 2/2 kl. 17 i 
FADL’s mødelokale.

Sexekspressen er Panums hyggeligste basis-
gruppe!
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HURRA! SEMESTERSTART!
Klubben fyrer op for endnu et semester med sjov, spas og fantastisk gøgl!

Som sædvanligt holder vi første lange fredagsbar allerede nu på fredag d. 3. februar.
Dørene er åbne fra 11.00 til 23.30
Der er kun adgang med gyldigt studiekort til Panum Instituttet

I klubben har vi normalt åbent tirsdag til fredag kl. 11-17, hvor der er salg af øl, vand, kaffe, te, slik og 
smøger. Endvidere kan man låne spil, spille bordfodbold og høre lidt musik

Dette semester byder bl.a. på:
Fredag d. 3. februar: Lang fredagsbar
Fredag d. 10. februar: Lang fredagsbar
Fredag d. 3. marts: Lang fredagsbar
Fredag d. 7. april: Lang fredagsbar
Fredag d. 5. maj: Lang fredagsbar
Fredag d. 2. juni: Lang fredagsbar
Der kommer seføli også en fredagsbar og en Pumpefest efter 
eksamen engang.

Vi har i år valgt at holde to lange fredagsbarer og vente med 
semesterstartsfesten, da revyen i stedet smækker deres 
årlige show på benene d. 15. til 19. februar.

Vi gør opmærksom på, at der i år ligesom tidligere gælder, at klubben består af frivillig, ulønnet arbe-
jdskraft. Derfor henstiller vi til, at vores gæster er tålmodige med os, selvom køen og ventetiden i baren 
synes lang.
Klubben er et sted med masser af hygge, men også med selvafrydning, så er den lidt pænere i hverda-
gen.

Introduktion for nye, håbefulde HG medlemmer vil foregå:
Mandag d. 6. februar kl. 15.00 og
Mandag d. 13. februar kl. 15.00
Her vil der være rundvisning og kursus i klubbens lokaler og drift.

Husk: Klubben er stedet hvor vi har mulighed for at komme hinanden 
lidt mere ved…

Med kærligste hilsner fra Husgruppen
P.S. Sidste års test viste at kaffen i klubben er bedst!

HUSK 
ANSØGNINGSFRIST

8. februar kl. 12.00

Tag på eventyr og få erfaring med udvikling-
sarbejde og sundhed i 3. verdens lande med 
IMCC U-LANDs projekter i Ghana og Bolivia. 
Udsendelse pr. 1. januar og 1. juli 2007. Ansøgn-
ingsvejledningen kan findes ved IMCC kontoret 
på Panum og på www.imcc.dk/uland. 

IMCC-Uland udsender medcin- og folkesund-
hedsvidenskabsstuderende
samt deres evt. partnere til 14
måneders arbejde på to sundheds projekter i 
henholdsvis
Ghana og Bolivia.

Læs mere om udsendelse og projekterne på
www.imcc.dk/uland

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte:
Solvej og Claus(Ghana) 33238581
Sarah og Gregers(Bolivia) 36 90 61 16

INDRE ORGANER

Temamøde 9. feb. om dansk 
forskningspolitik: Grundforskning og 
innovation

Fakultetet indbyder til temamøde om Dansk forskn-
ingspolitik anno 2006: Grundforskning og
innovation.Mødet afholdes den 9. februar 2006 kl. 
14.30-16.00 i Lundgaard Auditoriet, og der er fri
adgang for alle ansatte og studerende.
Vicedirektør Hans Müller fra Videnskabsministeriet 
indleder mødet ved at tale om nye tendenser i
forskningspolitikken, og vil rapportere fra diskus-
sionerne i Globaliseringsrådet. Derefter vil
gæsteforsker Sakari Kauppinen tale om vekselvirk-
ningen mellem grundforskning og innovation. Det
gør han bl.a. med udgangspunkt i forskningsprojek-
tet, der er støttet af Højteknologifonden.
Temamødet afrundes med åben debat i plenum 
om fakultetetsinitiativer og andet, som kan un-
derstøtte,
at både forskning og innovation får bedre vilkår. 
Mødet afsluttes med kaffe/te og kage.
Interesserede kan på Internettet finde regeringens 
debatoplæg til de seneste møder i
Globaliseringsrådet om forskning. Det er debato-
plæggene Offentlig forskning - mere konkurrence 
og
bedre kvalitet og Mere privat forskning og effektiv 
videnspredning, som kan hentes på:
www.globalisering.dk/page.dsp?page=119 og http://
www.globalisering.dk/page.dsp?page=127

Center for Integreret Molekylær 
Billeddannelse af Hjernen åbnes den 9. 
februar

Rigshospitalets Direktion indbyder til åbning af Lun-
dbeckfondens Center for Integreret Molekylær
Billeddannelse af Hjernen, CIMBI.
Forskningscenteret undersøger ved hjælp af hjer-
neskanninger af raske mennesker og på under-
søgelse

af dyremodeller sammenhængen mellem hjernens 
struktur og funktion samt personlighedsmæssige 
og
genetiske forhold - med særligt fokus på transmitter-
stoffet serotonin. CIMBI er fysisk er lokaliseret
ved Rigshospitalet, og består af adskillige samarbe-
jdende institutioner, herunder KU, Rigshopitalet,
Hvidovre Hospital, DFU og DTU.
Åbningen foregår torsdag den 9. februar 2006 kl. 
14-16 i Rigshospitalets Auditorium 1.
Ved åbningen taler:
·  Jørgen Jørgensen, Direktør, Rigshospitalet
·  Erik Juhl, Forskningschef, Lundbeckfonden
·  Ralf Hemmingsen, Rektor, Københavns Univer-
sitet
·  Mona Heiberg, Formand for H:S Bestyrelsen
·  Gitte Moos Knudsen, Leder af Cimbi
Efter åbningen er der reception i Rigshospitalets 
repræsentationslokaler
Yderligere information: CIMBI, att. centermanager 
Karam Sidaros, ksidaros@nru.dk

Halvdagsseminar om klinisk 
institutstruktur den 23. februar 2006

Siden november 2005 har en arbejdsgruppe nedsat af 
dekanatet drøftet forslag til institutstruktur på de
kliniske område, og den 23. februar holdes der semi-
nar om emnet fra kl. 14.00-18.00.
Arbejdsgruppen vil forud for seminaret udarbejde et 
diskussionsoplæg. Det videnskabelige personale
ved de kliniske institutter vil blive inviteret til 
seminaret, og der udsendes senere særskilt invita-
tion til
arrangementet.
Yderligere information: Dekansekretariatet, att. Maj 
Leth-Espensen, mlee@adm.ku.dk

SUND opslår 3 turnus-ph.d. stillinger 
i foråret 2006 med ansøgningsfrist 1. 
marts

SUND opslår 3 turnus-ph.d. stillinger i foråret 2006 
og for at rekruttere flere medicinske kandidater til
grundforskningen kan turnus-ph.d.-blokkene nu kan 
ske på 2 måder:
1) VIP´erne udbyder et projekt, som offentliggøres på 
hjemmesiden. Projektbeskrivelserne på
hjemmesiden skal give ansøgere en idé om, hvad der 
rører sig, og hvilke forskningsmuligheder
fakultetet udbyder. Ansøgerne kan dernæst opsøge 
den pågældende vejleder med henblik på
samarbejde om en projektbeskrivelse.
Projekter kan anmeldes frem til og med den 1. feb-
ruar 2006 og der er ansøgningsfrist for stillingerne
onsdag den 1. marts 2006.
2) Projekter, hvor ansøger og vejleder forhånd har 
udtænkt det projekt, som den studerende ønsker at
søge. Ansøgningsskema tilsendes ph.d. sekretariatet 
inden onsdag den 1. marts 2006.
Yderligere information: Ph.d. sekretariatet, att. 
Henrijette Sander Nissen, hei@adm.ku.dk

PANUMPOSTEN FORTSAT


