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Det sker i ugen 2006/2007 

 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: OS SELV!

Onsdag:  MOK nr 3, årgang 39 udkommer
  20.55 "De Unge Mødre" - Kanal 4

Torsdag: Jubilæum for Monday Night Football
  

Fredag: FADLs forlag sælger bøger til spotpriser og   
  lokker med billige bajer! kl. 13 i Bogladen

Lørdag:
  17.00 FCK tæver FCM i Parken!

Søndag: Spis brunch med dine svigerforældre 
  (hvis de betaler!)

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  17.00 SAKS Generalforsamling (FADL)

Tirsdag: Afsnit nr. 7 af de unge mødre
  Dårlig samvittighed over manglende OSVAL

Denne   redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Mette K. Kristensen, lokale 9.1.41, 35 32 70 85 (sekretær for studienævnet)
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (disp. og holdsætning 1+6. semester)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO) 
Anette Fussing 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 
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

PANUMPOSTEN NR. 62.
15. september 2006
Etnicitet og sundhed sættes i fokus på 
Fakultetsdagen den 5. oktober
Etnicitet og sundhed er sat på dagsordenen på den 
årlige Fakultetsdag og Faglig dag, som begynder 
kl.12.15 den 5. oktober 2006 i Dam auditoriet.
Forskere fra SUND vil holder oplæg om dagens 
tema og modtageren af Kirsten og Freddy P. Jo-
hansens pris, professor Niels Skakkebæk, holder 
oplæg om testikelkræft, sædkvalitet og hormon-
forstyrrende stoffer. Det endelige program bliver 
annonceret i næste nummer af PanumPosten.

Invitation til tiltrædelsesforelæsning 
den 22. september om somatisk 
alkoholskade
Overlæge, dr.med. Flemming Bendtsen er pr. 1. 
september 2006 tiltrådt som professor i somatiske 
alkoholskader ved Københavns Universitet. Med 
professoratet følger en overlægestilling ved Gas-
troenheden på Hvidovre Hospital.
Professor Flemming Bendtsen afholder tiltrædelses-
forelæsning med titlen Somatisk alkoholskade
fredag den 22. september i 2006 kl. 13.00 i Au-
ditorium 3+4, Hvidovre Hospital. Efterfølgende 
er hospitalsdirektionen vært ved en reception kl 
14.00 -16.00 i Det Grønne Rum i Vandrehallen 

på 1. sal.

Støtte til internationale projekter 
har ansøgningsfrist den 1. oktober
FUSU’s forretningsudvalg vil midlertidigt behan-
dle ansøgninger om støtte fra Fakultetets
internationaliseringspulje. Puljen støtter finansier-
ing af aktiviteter, der fremmer internationalisering 
på SUND.
Aktiviteter der prioriteres ved denne runde er:
·  Aktiviteter som er nyskabende (f.eks. nye samar-
bejdsaftaler om udveksling eller forskning)
·  Aktiviteter som synliggør KU (f.eks. hjemmesider, 
brochurer, besøgsrejser)
·  Aktiviteter som er tværfaglige (f.eks. internation-
alt, tværfagligt symposium, gæsteforelæsere,
opbygning af internationalt, tværfagligt modul)
·  Aktiviteter som kun omhandler en enkelt ud-
dannelse – men er de kombinerede med et af de 
foregående, f.eks. nyskabende skal rækkefølgen 
ikke tages bogstaveligt.
FUSU’s forretningsudvalg vil varetage opgaven 
med at fordele midler til internationalisering, indtil 
en ny organisering af det internationale område 
er på plads.
Bemærk, at der IKKE kan søges støtte til indi-
viduelle studieophold og individuel deltagelse i 
konferencer i udlandet, med mindre ansøgningen 
fremmer mindst ét og gerne flere af ovennævnte 
aktiviteter. Indkøb af f.eks. af kontorudstyr støttes 
normalt ikke. Der ydes normalt ikke støtte med 
tilbagevirkende kraft.
Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2006. An-
søgninger indleveres i Journalen, i bygning 9 på
Fakultetsgangen. Ansøgningsskema og vejledning 
findes på SUNDs hjemmeside under for ansatte.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. 
international medarbejder Tina Gottlieb,
tig@adm.ku.dk eller http://sund.ku.dk/for_ansat-
te/internationalt/

Gæsteforelæsning om nyt medicinsk 
curriculum på Duke University
Associate Dean for Curriculum Assessment og As-
sociate professor of the Practice of Medical
Education Emil R. Petrusa fra Duke University 
School of Medicine i Durham, North Carolina, USA 
kommer ultimo september til København, hvor han 
afholder gæsteforelæsning om det nye medicinske 
curriculum på Duke University.
Alle er velkomne ved forelæsningen, der finder sted 
den 28. september 2006, kl. 15-17 i Mini
Auditorium 2, rum 290 132 – under tandlægesko-

MGP 2006

I lørdags gennemførte DR deres pendant til de voksnes Melodi Grand Prix. 

10 sange konkurrerede om de tre pladser i den nordiske finale. 
Værterne Signe Lindquist og bjørnen Brune gjorde en god figur og fik selv 
de lidt ældre med på legen.

Selv om vi igennem længere tid har måtte vænne os til at børn opfører sig 
mere og mere som små voksne, var der flere af de optrædenes tekster der 
der vagte forargelse. 
Forsangeren i FOZ’N’S -  Mark, hvis største idol er The Ying Yang Twins, 
sang i lørdags i sangen “Mit Hood”: “Vi behøves ikke udenbys chicks, for 
vi har ikke så lidt, alle vores chicks er hotte, og de kører den fede stil, de er Danmarks stolthed, og de gør mig helt 
vild”. Nu er Mark godt nok officielt teenager, men alligevel store ord i munden på den søde knægt.
Aftenens vinder Seb lagde heller ikke fingrene imellem. I sin klassiske rockballade “Tro På Os To” hører man 
“Anni jeg elsker dig, jeg si’r det konsekvent, sjove ting vi laver, gad vide hvor vi ender, du kigger på mig, og jeg kan 
mærke jeg tænder!!”. Seb er ligeledes 13 år gammel, og dermed i sin fulde ret til at være fyldt med hormoner og 
våde drømme. 
Meeen helt galt bliver det, da rapperen fra Maribo, Lil G, slår til. 
Forbilledet er Daddy Yankee (Gasolina /red.) og det skinner da også igennem under nummeret “Penge”. Her lyder 
det: “Wow wow solen skinner, stranden er fyldt med kvinder, med kvinder uden bikini, som har lyst til at feste med 
Jimmi” og senere: “Lil G holder fest på en luxus båd, med 3 til 4 piger på hver sin side”. Lil G aka Jimmi på 12 år, 
har vist set lidt for meget MTV Flasher eller også har han bare en storebror, der er fuld af pral.

Kald mig bare gammel og forstokket, men jeg sad tilbage med en følelse af, at MGP 2006 skulle have været rated 
Tilladt for børn over 15 år. MOK-red/Martin

REDAKTIONELT OG STYRENDE ORGANER
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len, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 N.
Program
15.00-15.45: The new medical curriculum at Duke’s 
University - Focus on academic aspects
16.00-17.00: OSCEology – The science of clinical 
performance assessment - Discussion of benefits
and limitations of the Objective Structured Clinical 
Examination format 
Yderligere information: Center for Klinisk Uddan-
nelse, att. centerleder Charlotte Ringsted,
charlotte.ringsted@rh.dk

1 mio. kr. til forskning i og udvikling 
af alternativer til forsøg på dyr
Forsøgsdyrenes Værn og Alternativfondet opslår 1 
million kr. til forskning i og udvikling af
alternativer til forsøg på dyr.
For at komme i betragtning skal forskningen dels 
foregå uden anvendelse af dyr og dels reelt bidrage 
til at erstatte dyreforsøg med andre metoder.
Ansøgningsfristen er den 1. november 2006. 
Ansøgningsskema fås ved henvendelse til For-
søgsdyrenes Værn.
Yderligere information: Forsøgsdyrenes Værn, Øster 
Søgade 32, 1357 K, tlf. 3332 0016.

Kick-Off møde for Venture Cup i Dam 
auditoriet den 29. september kl. 14-15.
Venture Cup er en konkurrence for universitetsstu-
derende og ansatte om udarbejdelse af den bedste 
forretningsplan. Deltagerne udvikler deres ideer 
gennem en serie af workshops. Målet er at udvikle 
en færdig forretningsplan. Du kan deltage i Ven-
ture Cup, selv om du ikke allerede har en ide.
Hør mere om Venture Cup ved et Kick-Off møde 
fredag den 29. september 2006 kl. 14-15 i Henrik
Dam auditoriet.
Yderligere information: www.venturecup.dk/com-

posite-6.htm
PUCS holder gå-hjem-møde den 27. 
september 2006 om følesesmæssig 
belastning
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 
PUCS, inviterer alle med interesse for uddannelse 
indenfor det sundhedsvidenskabelige område til gå-
hjem-møde onsdag den 27. september 2006 
kl. 15.00-17.00, hvor følgende temaer vil blive 
belyst:
·  Hvordan lærer man de medicinstuderende at 
tackle følelsesmæssigt belastende situationer?
·  Hvordan lærer vi de studerende at tage vare 
på sig selv?
Ved mødet vil der være oplæg ved ledende overlæge 
Helle Aggernæs og overlæge Jørn Kragh.
Mødet afholdes i Mini Auditorium II, 29.01.32 på 
Panum Instituttet og der er tilmeldingsfrist senest 
fredag den 22. september 2006
Yderligere information og tilmelding: www.pucs.
ku.dk eller PUCS, att. A. Wildenradt, tlf. 3545
4472, a.wildenradt@pucs.ku.dk

Disputatser og ph.d. grader ved SUND
Cand.med. Helle Lone Jensen forsvarede den 18. 
august 2006 sin doktordisputats: Herpes simplex
virus type 1 morphogenesis and virus-cell interac-
tions: significance of cytoskeleton and methodo-
logical aspects og har fået konfereret doktorgraden 
den 22.8.2006

Cand.med. Birgitte Bo Andersen forsvarede den 18. 
august 2006 sin doktordisputats: The Human
Cerebellum in Numbers: Impact of Age and 
Disease og har fået doktorgraden konfereret den 
21.8.2006.

Cand.med. Anja Pinborg forsvarede den 1. septem-

ber 2006 sin doktordisputats: IVF/ICSI twin
pregnancies. Risks and prevention. Doktorgraden 
blev konfereret den 5.9.2006.

Cand.med., ph.d. Lone Skov forsvarede den 1. sep-
tember 2006 sin doktordisputats: UV-induced
Immune Suppression in Humans: Wavelenght De-
pendencies, Possible Mechanisms and Relation to
Non-melanoma Skin Cancer. Doktorgraden kon-
fereret 6.9.2006.

Akademisk Råd har den 5. august 2006 tildelt cand. 
med. Mette Wolthers ph.d.-graden i
sundhedsvidenskab på baggrund af projektet 
Periphal nerve regeneration and the influence 
of FK506

Akademisk Råd har den 28. juni 2006 tildelt cand. 
scient. Birgitte Esmarck Meibom ph.d.-graden i
sundhedsvidenskab på baggrund af projektet Eld-
erly and resistance exercise: timing and composi-
tion of the exercise meal

Akademisk Råd har den 28. juni 2006 tildelt cand. 
pharm. Michael Platzer ph.d.-graden i sundhedsvi-
denskab på baggrund af projektet Investigations of 
the pathophysiological mechanisms of the chronic 
urtucaria

Disputatser: http://sund.ku.dk/forskning/dok-
torafhandlinger/
Ph.d. forsvar: http://sundphd.ku.dk/forsvar/

TILLYKKE
PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets 
hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed/default.htm.
PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget 
i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til 
PanumPosten bedes sendt per e-mail til informationsm-
edarbejder Michael Loua, mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 

GODKENDT 
MØDEREFERAT 06-06
Forum: Studienævnet for medicin
Møde afholdt: tirsdag d. 6. juni 2006
Sted: 9.1.68
Referent: Mette Kilsgaard Kristensen
Til stede: Pernille Due, Nils Høiby, Mogens Holst-
Nissen, Birte Glenthøj(til kl.16.45), Helene Hvid-
man, Kirstine F. Fabritius, Peter Bonde, Kenneth 
G. Andersen(til kl. 18.00), Gitte Birkbøll, Martin 
Stampe Noer, Lisbeth Roland Hansen, Louise 
Fejerskov, Hans Sjöström, Theis Pedersen-Skovs-
gaard, Christina Lundin 
Afbud: Poul Jazszcak

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat 06-04 + 06-05 (bilag)

3. Studie- og eksamensordningen
 a. Endelig godkendelse af målbeskriv- 
 elser for efteråret 2006 (bilag)
 b. Godkendelse af kurset og   
 eksamen i cellebiologi  ( Niels-Erik  
 Møllegaard inviteret)(bilag)
 c. Godkendelse af kurset og eksamen  
 i genetik (Anne Nørremølle inviteret)  
 (bilag)
 d. Godkendelse af kurset og eksamen  
 i sundhedspsykologi (Hans Henrik  
 Jensen inviteret (bilag)
 e. Godkendelse af revideret   
 studieordning for bachelor-delen(1.- 
 6.sem)(bilag)
 f. Godkendelse af eksamensplan   
 Vinter 2006 (bilag)
 g. Godkendelse af logbog for 
 7. semesters ophold (bilag)

4. Årsberetning 2005/2006 VKO udvalget (Hanne 
Colding inviteret)(bilag)

5. Personsager (bilag)

6 . E v a l u e r i n g  a f  r u s t u r  ( v / C h a r l o t t e 
Paisley)(rusvejledere inviteret)(bilag)

7. Internationalisering

8. Godkendelse af kommissorium for udvalg ve-
drørende revision af kemikurset (bilag)

9. Eventuelt
Mødedatoer i efteråret 2006: 22. august, 5. septem-
ber, 3. oktober, 7. november, 5. december

10. Meddelelser

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende æn-
dringer: pkt 3e udgår og behandles skriftligt i juni, 
pkt 3g udgår og behandles på mødet d. 22. august. 
Der rykkes rundt på rækkefølgen af punkterne af 
hensyn til gæsterne. 

Ad 2) Godkendelse af referat 06-04 + 06-05 
(bilag)Referaterne blev godkendt efter enkelte 
ændringer.

Ad 3) Studie- og eksamensordningen

3 a)  Endelig godkendelse af målbeskrivelser for 
efteråret 2006 (bilag)
De ønskede ændringer til målbeskrivelserne blev 
gennemgået. De endelig målbeskrivelser gældende 
for efteråret 2006, vil blive sendt til kursuslederne 
snarest. 

3 b) Godkendelse af kurset og eksamen i cellebi-
ologi ( Niels-Erik Møllegaard inviteret)(bilag)
Kurset og eksamen i cellebiologi blev godkendt 
som følger:
Kurser:
Medicinsk Celle og vævsbiologi/Medical cell and 
tissue biology 
Kursets målsætning er at den studerende skal 
- opnå de nødvendige kundskaber for at kunne 
forstå den molekylære og strukturelle baggrund 
for celler og vævs integrerede funktioner
- opnå en basal forståelse for faget der gør den stu-
derende i stand til at følge med i den biomedicinske 
udvikling
-få forståelse for klinisk anvendelse af celle- og 

vævsbiologi
Kursets indhold: Undervisnin-
gen gives som forelæsninger, holdundervisning, 
forskellige former for studenteraktiverende under-
visning, samt obligatoriske øvelser
Evalueringsform/forudsætning for deltagelse 
i eksamen: 4 timers skriftlig eksamen plus 0.5 
times spotprøve/deltagelse i øvelser og godkendte 
rapporter.
Tidsmæssig placering (semester) – 2.semester
Omfang i ECTS-point – 10
Eksamener:
Medicinsk Celle og vævsbiologi /Medical cell and 
tissue biology 
Evalueringsform: 13-skala/ Censurform : ekstern
Tidsmæssig placering (semester) – 2. semester
Omfang i ECTS-point – 10
Beståelsesfrist (eksamen skal være bestået inden 
deltagelse i undervisning på et givet semester eller 
en given eksamen) – 
Er en del af 1. årsprøve, dvs der skal være gjort 
et aktivt forsøg inden et år, og eksamen skal være 
bestået inden to år.
Endvidere skal faget været bestået inden hold-
sætning på 3. semester. 

3c) Godkendelse af kurset og eksamen i genetik 
(Anne Nørremølle inviteret) (bilag)
Kurset og eksamen i genetik blev godkendt 
som følger:
Kurset:
Kursus i Medicinsk Genetik/Medical Genetics
Kursets målsætning – 

Studienævnsreferat
SE HER! DET 

HANDLER OM 
DIT STUDIE

STYRENDE ORGANER
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Det overordnede mål med kurset er at de studer-
ende skal opnå:
· forståelse for basale genetiske problemstillinger 
og genetik set i sammenhæng med andre fag
· forståelse for sammenhænge mellem genotyper 
og fænotyper
· forståelse for forskellige typer af mutationer, 
deres opståen og betydning for personen selv og 
dennes børn
· viden om arvegange, herunder beregning af 
risikoen for at sygdommen gives videre til næste 
generation
· forståelse for samspillet mellem genetiske, epi-
genetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker 
fænotypen, og derved modificerer arvegange 
· forståelse for betydningen af genetisk variation 
· viden om metoder til genetisk diagnostik og til 
kortlægning af gener for genetiske sygdomme
Forudsætninger for deltagelse i undervisningen 
(beståelse af eksamener på tidligere semestre 
el.lign
Kendskab til basal molekylær genetik som f.eks. 
DNA og RNA struktur, replikation, transcription, 
translation og genregulering. Overordnet kendskab 
til cellecyklus og mitose.
Kursets indhold, undervisnings- og arbejdsformer 
– 12 forelæsninger
8 dobbelttimer SAU24 (case-baseret studenterak-
tiverende undervisning)
10 timer øvelser, hold af 8 studerende
i alt 38 timer
Evalueringsform/forudsætning for deltagelse i 
eksamen (kursusattest, obligatoriske øvelser, frem-
mødekrav o.lign
Kurset indeholder følgende obligatoriske el-
ementer:
· DNA-øvelse (7 timer, fordelt på 2 + 4 timer i 
laboratorium samt 1 time efterbehandling) God-
kendelse på baggrund af mundtlig fremlæggelse 
af resultater og konklusioner.
· Kromosomøvelse (3 timer, EDB-baseret). Godken-
delse på baggrund af en skriftlig test under øvelsen. 
(de to øvelser er obligatoriske)
Tidsmæssig placering (semester) – 2. semester
Hhv. forårs- og efterårssemester, i de sidste 8 
undervisningsuger af semesteret
Omfang i ECTS-point –2 ECTS på kurset.
Eksamen:
Eksamen i Medicinsk Genetik/Medical Genetics
Evalueringsform–To timers skriftlig eksamen med 
opgaver, bedømmes efter bestået/ ikke bestået. 
Uden hjælpemidler.
Censurform – Ekstern censur.
Tidsmæssig placering (semester) – 2. semester
Eksamen afholdes efter afslutning af undervisnin-
gen i Celle- og Vævsbiologi samt Medicinsk Gene-
tik, og inden Kursus i Sundhedspsykologi.
Omfang i ECTS-point – 3 ECTS
Beståelsesfrist: Eksamen i Medicinsk Genetik skal 
være bestået inden afslutningen af 6. semester.

3 d) Godkendelse af kurset og eksamen i sundhed-
spsykologi (Hans Henrik Jensen inviteret (bilag)
Kurset og eksamen i sundhedspsykologi blev 
godkendt som følger:
Kurset:
Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi/Medical 
psychology and health psychology.
Kursets målsætning er at den studerende skal blive 
i stand til at indplacere den menneskelige psyke og 
adfærd i en aktuel empirisk og teoretisk nuanceret 
sammenhæng i relation til sundhedsfaglige emner. 
Den studerende skal tilegne sig et tilstrækkeligt 
kendskab til psykologiens metoder, begreber og 
teorier til at disse kan medinddrages i det videre 
studieforløb og kommende klinisk praksis. Efter 
afsluttet kursus på 2. semester skal den studer-
ende kunne gøre rede for og diskutere lægefagligt 
relevante emner inden for: Perception, kognition 
og indlæring, motivation og emotioner, udvikling, 
personlighed og intelligens, psykologisk metodologi, 
socialpsykologi og smerte- og stressteori.
Forudsætninger for deltagelse i undervisningen: 
ingen
Kursets indhold: Undervisningen består af to 
elementer: 
     1. Forelæsninger (9 x 2t og 1 x 1t) som skaber 
overblik og indfører i centrale medicinsk- og sund-
hedspsykologiske temaer.
     2. Holdundervisning (13 x 2t) som uddyber og 
perspektiverer forelæsningernes emner i forhold til 

lægegerningen via oplæg, diskussioner og øvelser. 
Undervisningen foregår som studenteraktiverende 
undervisning (SAU24).
Evalueringsform: evalueres ved eksamen
Tidsmæssig placering (semester): 2.semester
Omfang i ECTS-point – ingen
Eksamen:
Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi/Medical 
psychology and health psychology
Evalueringsform: 3 timers skriftlig eksamen 
til besvarelse af fire medicinsk psykologiske og 
sundhedspsykologisk spørgsmål ud fra case, samt 
ti spotspørgsmål. 
Med hjælpemidler. Bedømmelse: 13-skalaen
Der afholdes ikke reeksamen
Censurform: ekstern
Tidsmæssig placering (semester) – 2.semester
Omfang i ECTS-point – 5 ECTS
Beståelsesfrist: Eksamen skal være bestået inden 
holdsætning på 4. semester
Der afholdes ikke reeksamen.

3 e) Godkendelse af revideret studieordning for 
bachelor-delen (1.-6.sem)(bilag)
Den samlede studieordningsændring vil blive 
behandlet skriftligt inden akademisk rådsmøde i 
august, hvor den skal endeligt godkendes

3 f) Godkendelse af eksamensplan Vinter 2006 
(bilag)
Eksamensplanen vil blive fremsendt pr mail mhp 
godkendelse. 

3 g) Godkendelse af logbog for 7. semesters ophold 
(bilag)
Punktet blev udsat til mødet d. 22. august.

Ad 4)Årsberetning 2005/2006 VKO udvalget 
(Hanne Colding inviteret)(bilag)
Hanne Colding, formand får VKO udvalget frem-
lagde årsberetningen fra udvalget.
Man har bla. etableret tre nye kurser:
Kursusophold i psykiatrisk speciallæge praksis
Ophold i tværfaglig studieunit på Hvidovre Hos-
pital
Kursus i international sundhed

Udvalget arbejder endvidere på at etablere et nyt 
kursus med ophold på et apotek. Man har også 
fået henvendelse vedrørende et kursus i alterna-
tiv medicin. En nærmere beskrivelse af opholdet 
er dog nødvendig, inden der besluttes om kurset 
skal udbydes.

Pernille Due ønsker, at kurserne evalueres af 
PUCS, og bad Hanne Colding invitere Jørgen He-
demark med til næste møde i udvalget. 

Hans Sjöström bad udvalget overveje, hvilke 
kurser, der evt kan afholdes på engelsk mhp in-
ternationalisering.

Ad 5) Personsager (bilag)
Referatet fra dispensationsudvalgets møde d. 
22. maj blev godkendt og følgende sager blev 
behandlet:

En studerende havde søgt om genindskrivning på 
medicinstudiet. Studienævnet diskuterede de nye 
oplysninger i sagen, men nævnet fandt ikke, at de 
nye oplysninger kan begrunde en genindskrivning 
på studiet. 

En studerende har søgt genindskrivning på 
medicinstudiet.
Studienævnet indstiller til Fakultetssekretariatet 
at ansøgningen ikke imødekommes. Afgørelsen 
er begrundet i det lange studieforløb, og nævnet 
fandt ikke, at de nye oplysninger kan begrunde en 
genindskrivning på studiet. 

En studerende har søgt tilladelse til at gå til eksa-
men i dermatologi samtidig med eksamen på 12. 
semester.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøg-
ningen, således at den studerende kan tilmelde sig 
eksamen i dermatologi samtidig med eksamen på 
12. semester vinteren 2006/07.

En studerende havde søgt om forlænget frist for 
2- års reglen.

Studienævnet fandt ikke, at der i den nye ansøgn-
ing var tilstrækkelige oplysninger om ændrede 
forhold, og ansøgningen om forlænget frist for 2-
års reglen blev derfor ikke imødekommes, og den 
studerende udskrives fra studiet.

En studerende har søgt holdsætning på 12. semes-
ter før bestået eksamen i socialmedicin.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøg-
ningen, således at den studerende kan holdsættes 
på 12. semester i efteråret 2006 og gå til eksamen 
i socialmedicin i samme termin som eksamen på 
12. semester.

En studerende har søgt forlænget tid til mundtlige 
eksaminer på bachelordelen.
Studienævnet besluttede på baggrund af doku-
mentation, at imødekomme ansøgningen, således 
at eksaminationstiden forlænges med 100% ved 
mundtlig eksamen i organkursus 1, tidlig almen 
medicin og sundhedspsykologi og ved fremlæggelse 
af OSVAL I-opgaven.

En studerende havde søgt om forlænget tid til en 
skriftlig og en mundtlig eksamen på baggrund af 
ordblindhed.
Studienævnet besluttede delvis at imødekomme 
ansøgningen, således at eksamenstiden ved den 
skriftlige eksamen forlænges med 25%, og den 
studerende må medbringe nudansk ordbog og 
retskrivningsordbog, og at forberedelsestiden ved 
den mundtlige eksamen i forlænges med 25% under 
nærmere beskrevet betingelser.

En studerende har søgt tilladelse til at gå til eksa-
men i retsmedicin samtidig med eksamen på 13. 
semester (nu 12. semester på 2000-ordningen).
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøg-
ningen, således at den studerende kan tilmelde sig 
eksamen i retsmedicin samtidig med eksamen på 
13. semester vinteren 2006/07.

En studerende havde søgt om forlænget frist for 
beståelse af bachelordelen.
Studienævnet besluttede ikke at imødekomme 
ansøgningen. Den studerende vil herefter blive 
udskrevet fra studiet. 

En studerende har søgt udsættelse af 1. års 
reglen.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøg-
ningen, således at fristen for deltagelse i eksamen 
i cellebiologi inkl. genetik udsættes til vinteren 
2006/07.

En studerende havde søgt forlænget frist for be-
ståelse af 2-års reglen, tilladelse til et 4. og et 5. 
eksamensforsøg.
Studienævnet besluttede ekstraordinært at im-
ødekomme ansøgningen under nærmere beskrevet 
betingelser.

En studerende havde søgt om forlænget frist for 
beståelse af FASE II. Studienævnet besluttede ikke 
at imødekomme ansøgningen. Den studerende vil 
herefter blive udskrevet fra studiet.

Ad 6) Evaluering af rustur (v/Charlotte 
Paisley)(rusvejledere inviteret)(bilag)
Pernille Due beklagede, at rusvejlederne på 
grund af en fejl først var blevet inviteret samme 
dag, og bød velkommen til Jesper og Ahmad fra 
rustursgruppen.

På sit møde den 2. maj 2006 besluttede studi-
enævnet at anmode Rustursudvalget om at gen-
nemgå spørgeskemaet, som udsendes til russerne 
efter sommerrusturen, idet studienævnet ønskede 
spørgsmålet om turens længde udformet på en 
sådan måde, at besvarelserne gav et entydigt 
billede af russernes opfattelse af turens længde.

Rustursudvalget har holdt møde om dette samt om 
evalueringen af 2005-turen, hvor udvalget tilret-
tede en række formuleringer i spørgeskemaet.
Sagen blev forelagt studienævnet, idet nævnet 
skulle forholde sig til de nye formuleringer i 
spørgeskemaet samt til de opdaterede retningslini-
er for afholdelse af rusture.

SE HER! DET 
HANDLER OM 
DIT STUDIE
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Ét af de nye punkter i retningslinierne for afhold-
else af rustur er, at der af hver rusvejledergruppe 
altid skal være mindst et helt ædru medlem tilstede 
på hver rustur.
Denne nye regel var kommet som en overraskelse 
for rusturgruppen, men de havde accepteret det. 
Rusgruppen ønskede dog en mere specifik beskriv-
else af de forpligtelser den ædru rusvejleder har. 
Studielederen påpegede, at der ikke er tale om at 
”ædru vejlederen” har ekstra forpligtigelser ud 
over at holde sig ædru. Alle vejeledere er stadig 
lige ansvarlige for det der arrangeres og foregår 
på rusturen. Men den ædru rusvejleder skal kunne 
tilkalde hjælp og på forsvarlig vis agere med helt 
klart hoved i tilfælde af ulykker. Ædru betyder i 
denne sammenhæng, at vejlederen er i stand til at 
køre bil, dog uden at man forventer, at rusvejled-
eren rent faktisk kan/skal køre i en bil. 

Studienævnet har et medansvar for afviklingen 
af rusturene, og det er derfor et specifikt krav fra 
studienævnet, at der på alle tider af turen er én 
ædru rusvejleder og meget gerne to.

Efter en længere diskussion blev det besluttet, at 
beholde udformningen af spørgsmålet i evaluerin-
gen vedrørende turen længde, som det ser ud nu, 
da man på denne måde bedre kan sammenligne 
2005 og 2006 turene. 

Ad 7) Internationalisering
Punktet blev udsat til mødet d. 22. august. 

Ad 8) Godkendelse af kommissorium for udvalg 
vedrørende revision af kemikurset (bilag)
Kemidelen af humanbiologikurset har gennem 
årene givet anledning til mange overvejelser i 
studienævnet, de seneste år særligt i forbindelse 
med store dumpeprocenter ved tentamen i human-

biologi, hvor størstedelen af de studerende dum-
pede, fordi deres kemibesvarelse ikke vurderedes 
tilstrækkeligt velbesvaret.
Der vil desuden fra optaget 2008 være et krav til 
de nyoptagne studerende om at have kemi på b 
niveau.
Studienævnet nedsætter et udvalg vedrørende  
kemidelen af kursus i basalhumanbiologi. 

Ad 9) Eventuelt
Mødedatoer i efteråret 2006: 22. august, 5. septem-
ber, 3. oktober, 7. november, 5. december

Peter Bonde gjorde opmærksom på det uhen-
sigtsmæssige de nuværende indtegningsbetingelser 
til eksamen i retsmedicin (Beståelse af prøver i 
slutningen af 9. semester).
Studienævnet tog informationen til efterretning 
og vil være opmærksom på problemet i forbindelse 
med tilretning af studieordningen.

Kirstine Fabritius gjorde opmærksom på, at de 
studerende på 1. semester stadig er i tvivl om, 
hvorvidt TPK undervisningen er obligatorisk el-
ler ej? Det er tidligere besluttet, at deltagelse i 
eksamen forudsætter at studenten har deltaget 
i undervisning af tavshedspligt, og har deltaget 
i tutorlægeundervisning. Desuden kræves det at 
rapporten bliver godkendt. Men derudover er der 
ikke tale om obligatorisk undervisning. 

Ad 10) Meddelelser
Helene Hvidmand holder et års orlov fra studi-
enævnet, og Peter Bonde stopper da han bliver 
kandidat. Begge ønskes held og lykke i deres frem-
tidige aktiviteter.

Eksamenstilmeldingen til 
vinterens eksamener har vist, at 
vi for 2. gang i træk, har modtaget 
samtlige tilmeldinger via punkt.
ku.dk.

Som sidebemærkning kan det nævnes, at vi siden 
vi begyndte at benytte tilmelding via www i 
Føniks, ifm. sommereksamen i 2001, har vi til dato 
modtaget 79998 tilmeldinger via www.

Tilmeldingstallene til V07 fordeler sig således:

Uddannelse       Tilmeldinger til V06/07
Cand.scient.san  52     
Civilingeniør    227    
Folkesundheds-
videnskab   907    
Humanbiologi     126    
MIH       0      
MPH       3      

Medicin  6177   
Molekylær 
biomedicin  13     
Odontologi       885    
               
Total     8390   

Eksamenstilmeldingen er derfor lukket nu og evt. 
studerende, der ønsker at tilmelde sig, skal søge 
dispensation om for sen tilmelding.

I den sammenhæng kan det oplyses, at vi modtog 
54 tilmeldinger fra fredag eftermiddag > mandag 
morgen, hvor vi lukkede for tilmeldingen.

Mvh. Eksamenskontoret 

Studietilbud
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 
kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg 
man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at for-
berede sig på det kliniske ophold på 7.+9. semester, 
genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, 
eller at forberede sig praktisk til Akut patient 
eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende 
GRATIS aftenkurser:

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. 
semester, genopfriskning af knudeteknik, forbere-
delse 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 læge-
vikariat.

- Teoretisk undervisning i steril kateter an-
læggelse
- 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 
genoplivning efter opdaterede danske standarder 
for læger (Medicinering, hjertemassage, defibril-
lering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk 
genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingi-
vning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede af-
tenkurser 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 genopfriskning 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.

Basal Neurologisk Undersøgelse som af-
tenkursus:
Neurologisk undersøgelse er noget, der for mange 
medicinstuderende er en svært tilgængelig discip-
lin. Der er mange ting at holde styr på. Der findes 
et utal af undersøgelser der kan udføres, men det er 
ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante. 
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligh-
eden for at prøve at lave neurologisk undersøgelse 

på patienter fra neurologisk afdeling
Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve en 
systematik i undersøgelsen, samt at træne nogle 
af de vigtige undersøgelser.  
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske 
sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man 
tolker på de forskellige fund. Det er et kursus i 
de praktiske færdigheder, der bruges ved under-
søgelsen.
Kursus forløb:
Kurset varer tre timer. Der indledes med en gen-
nemgang af den neurologiske undersøgelse samt 
demonstration af teknik og diverse håndgreb. 
Derefter skal I gennemgå undersøgelsen to og 
to og øve undersøgelsen på hinanden. Den sidste 
halvanden time af kurset vil der være to patienter 
til stede hvor der er mulighed for at bruge den 
indlærte undersøgelses teknik i praksis. 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er på 6. semester 
og frem. Kurset er en oplagt mulighed som en del af 
forberedelserne til et vikariat eller turnus. 
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt den 11/1-06 og 17/1-06 i tid-
srummet 16:00 – 19:00 på LKF i auditorium E.
Henvendelse på tlf 35455408

Kursus i journaloptagelse og objektiv un-
dersøgelse
Center for Kliniske Uddannelse tilbyder som noget 
nyt et 4-timers kursus i journaloptagelse og objek-
tiv undersøgelse. Kurset består af en introduktion 
til journalens opbygning, gennemgang og træning 
i anamneseoptagelse samt undervisning i den 
objektive undersøgelse.

Målet med kurset er at give studerende redskaber 
til at kunne optage en fuldstændig journal og hen-
vender sig derfor primært til studerende som er i 
gang med deres første kliniske ophold.

Næste kursus bliver afholdt mandag den 25. 
september fra kl. 16-20 i LKFs lokaler i Teilum-
bygningen. Det anbefales at man medbringer lidt 
at drikke og spise. 

CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/LKFTILBYDER I SEPTEMBER 2006 KURSER FOR STU-
DERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO  EMNE  TID  ÅBNES
20.09.2006  Neuro  16.30 – 20.30 Overtegnet
21.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 06.09.2006
25.09.2006  Obj. undersøg. 16.15 – 20.00 06.09.2006
27.09.2006  Genoplivning 16.30 – 20.30 Overtegnet
28.09.2006  Kombi  16.15 – 20.30 06.09.2006

STYRENDE ORGANER
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Hvis vi ikke ved det, ved vi hvem 
der ved det…

ATTENTION NORDISKE 
MEDSTUDERENDE!
Er du svensk, norsk eller anden 
udenlandsk studerende og har du 
svært ved at forstå det danske sprog? 
Så kig her! 

Studievejledningen har samlet en række tilbud om 
sprogundervisning, der er særligt målrettet nordiske 
medicinstuderende. Enkelte kurser er gratis. På 
vores hjemmeside kan du se mere information om de 
enkelte kurser og hvordan man tilmelder sig.
Du finder de forskellige tilbud på 
http://medicin.ku.dk/vejledning/dansk_
for_udlaendinge/

HVOR FINDER JEG UD AF...
Har du brug information om studiet 
som du ikke lige kan finde her i MOK, 
på SIS eller www.medicin.ku.dk så 
kig i studiehåndbogen. Her finder du 
svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi 
får i studievejledningen, samt en masse 
knapt så hyppige. Er du i tvivl om det 
der står i studiehåndbogen, så spørg 
studievejlederne. Studiehåndbogen er 
tilgængelig på Internettet.

HVIS IKKE VI VED 
DET, VED VI HVEM 
DER VED DET
I studievejledningen for medicin er vi 7 
vejledere, som alle er lægestuderende. 
Vi har et personligt såvel som 
fagligt kendskab til uddannelsen 
og kender til det at være studerende 
og de problemstillinger, der kan 
opstå i forbindelse med optagelse og 
studieforløb.

Vi er:
 
Camilla Grønlund Hiul
10. semester
 

Christina Rydahl Lundin
10. semester

Gro Askgaard
7. semester
 

Theis Pedersen-Skovsgaard
8. semester
 

Rasmus Storch Jakobsen
6. semester
 

Malene Esager
6. semester
 

Gordon Thomas Jehu
13. semester
 

Vi vejleder alle indenfor næsten alle områder, 
herunder vejledning i forbindelse med udarbejdn-
ing af dispensationsansøgninger til Studienævnet 
for Medicin. Men hvis du har problemer ud over 
studiet er du også altid velkommen til at kontakte 
os. Vi kan ofte selv svare på dine spørgsmål, ellers 
ved vi hvem man skal kontakte for at få du får et 
korrekt svar.
 
Vi har hver især ugentlig træffetid, hvor det er 
muligt at reservere tid til en samtale via Internet-
tet. Vi har desuden telefon tid, hvor vi kan svare på 
spørgsmål. Vi har selvfølgelig tavshedspligt.
 
Hvis du er det mindste i tvivl om forhold i forbin-
delse med dit studieforløb eller det bare ikke helt 
kører for dig så kontakt os. Ofte kan vi hjælpe med 
at finde en løsning på problemerne, hvis du henv-
ender dig i god tid.

Al information om universitet, studiet, klinikhospi-
talerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er samlet 
i studiehåndbogen. Her er alle formelle og uformelle 
forhold beskrevet i et let tilgængeligt sprog. Du kan 
finde reglerne for holdtilmelding, orlov, eksamen, 
sygemelding, information om hvordan man bruger 
biblioteket, de vigtigste adresser og meget mere. Har 
du gennembladret studiehåndbogen og ved du hvad 
den indeholder, kan du spare dig selv for mange 
forgæves opkald og febrilsk søgen på nettet. 
 
Du kan finde studiehåndbogen på www.medicin.
ku.dk/om_uddannelsen/studieordninger/

Fra www.medicin.ku.dk er der også links til de 
overordnede love for universitetets virksomhed 
blandt andet studieordningerne, der på ”lov sprog” 
definere uddannelsens rammer, samt diverse 
bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og 
afholdelse af eksamen ved universitetet.

Kan du alligevel ikke finde det du søger, så spørg i 
studievejledningen! 
 
EKSAMEN ER LIGE OM 
HJØRNET…
Se desuden hvornår du skal til 
eksamen og læs om de mange regler...

Eksamenskontoret har fået en særlig hjemmeside 
kun for medicinstudiet. Adressen er www.medicin.
ku.dk/eksamen. Herfra kan man hente eksa-
mensplanen for dette semester. Der er desuden links 
til rettevejledninger, klagevejledninger og meget 
andet vigtig information om eksamen.

Du kan læse mere om eksamen på www.medicin.
ku.dk/eksamen.

MERE TID TIL EKSA-
MEN, SÆRLIG HOLD-
SÆTNING ELLER AN-
DEN DISPENSATION?
Har du behov for at søge en 
dispensation til f.eks. ekstra 
tid til eksaminerne eller særlig 
holdsætningen på næste semester, 
skal du søge den inden den 1. 
oktober/1.marts. Snak altid med 
en studievejleder inden du søger en 
dispensation.

Som studerende kan du komme i en situation hvor 
du har behov for at få lidt andre vilkår end de 
øvrige studerende. Der kan ligge mange forskellige 
årsager til grund:

Du kan få behov for ekstra tid til en eksamen 
på grund af for eksempel læsevanskeligheder 
eller sygdom. 
Du har problemer med børnepasning, skal på 
barsel eller har fået mulighed for at forske, og 
skal derfor have en særlig studieplan. 
Du kan forudse, at du kom til at overskride 
en tidsfrist eller du skal have et 4. eksamens-
forsøg.
Noget helt andet…

I alle disse tilfælde skal du søge en dispensation. 

Der skal være ”særlige forhold” for at en dispensa-
tion imødekommes, men er du i tvivl så kom ned 
og snak med en studievejleder. Det er i øvrigt altid 
en god ide at snakke med en studievejleder, hvis 
man har brug for en dispensation – husk at vi har 
tavshedspligt. Det er studienævnet for medicin, 
og ikke studievejledningen, der træffer afgørelse i 
dispensationssager. 

Fristen for ansøgninger om dispensation er 1. 
oktober / 1. marts, og ansøgning skal være vedlagt 
en dispensationsansøgningsblanket, der findes på 
www.medicin.ku.dk

Ansøgningen om dispensations skal sendes til 
Studienævnet for Medicin 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Blegdamsvej 3B 
2200 Købehavn N

HOLDPLADS OG 
OBLIGATORISK UN-
DERVISNING FOR 
PRINS KNUD
Du skal deltage i den undervisning 
du er holdsat til. Du kan ikke regne 
med at få den gentaget. Det betyder, 
at udebliver du fra obligatorisk 
undervisning, vil du blive forsinket 
i dit studie. Er du på første studieår 
betyder udeblivelse fra obligatorisk 
undervisning, at du ikke kan 
overholde 1.-årsreglen.

Øv, regler, regler og atter regler… men faktisk er 
det ikke så svært! Du skal møde til obligatorisk 
undervisning. Obligatorisk undervisning betyder 
100 % fremmøde. Har du en GOD grund til ikke 
at møde til obligatorisk undervisning eller bliver 
du syg, så kom ned og snak med en studievejleder 
hurtigst muligt.

Reglen er, at du kun har ret til én holdsætning per 
semester. Du kan ikke regne med at få gentaget 
undervisning du udebliver fra. Udebliver du fra 
obligatorisk undervisning eller mangler du at 
gennemføre obligatoriske studieelementer kan du 
ikke få godkendt dit kursus. Har du ikke godkendt 
kursus kan du ikke gå til eksamen i det pågældende 
fag. Udeblivelsen betyder altså i de bedste tilfælde 
”kun” studietidsforlængelse på et halvt år… i svære 
tilfælde kan konsekvensen blive udskrivning fra 
studiet. 

•

•

•

•

STUDIEVEJLEDNINGEN
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På første studieår(1. og 2. semester) er konsekvensen 
af, at du udebliver fra obligatorisk undervisning, 

at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed kan du 
ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? 
DELTAG I AL OBLIGATORISK 
UNDERVISNING.

ORDBLIND OG EKSA-
MEN
Er du ordblind og frygter du at 
det vil påvirke dine resultater 
ved de skriftlige eksaminer? Så 
har Universitet har en række 
tilbud til dig, som kan hjælpe dig 
igennem eksaminerne. Eneste krav 
studienævnet stiller er, at du kan 
dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbind-
else med de skriftlige eksaminer. Ordblindhed kan 
påvirke din evne til at formulere dig på en sådan 
måde, at man ved en skriftlig eksamen ikke opnår 
en karakter, der svare til ens faglige niveau. På 
den baggrund har universitet en række tilbud til 
dig. Disse inkluderer bl.a. bærbare PC’ere med 
særlige fagspecifikke ordbøger installeret. Kontakt 
studievejledningen eller kig ind på www.medicin.
ku.dk/vejledning hvis du mener disse tilbud kunne 
hjælpe dig i dit studie. 

Du har desuden mulighed for at søge en dispensa-
tion til at få 25 % ekstra tid til dine eksaminer 
og tilladelse til at medbringe retskrivnings- og 
nudanskordbog. 

Du skal, hvis du er ordblind kunne dokumentere 
det med en dysleksitest fra en offentlig institution. 
Testen må højst være et år gammel. Dette gælder 
også for svenske og norske studerende.

DU FINDER MÅSKE 
SVARET PÅ NETTET
På vores hjemmeside kan du finde svar 
på de mest almindelige spørgsmål. 
Det er også muligt at bestille tid til 
samtale via nettet. Adressen er www.
medicin.ku.dk/vejledning. 

Med venlig hilsen
Studievejlederne for medicin

TRÆFFETIDER - EFTERÅR 2006

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  UGE 38-39  

Dag Dato Telefontid  Træffetid  Vejleder   
Tirsdag    19/9 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard
Onsdag    20/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager
Onsdag    20/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul
Torsdag    21/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu
Torsdag    21/9 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin
Tirsdag    26/9 1300 – 1400  1000 – 1300  Theis P-Skovsgaard
Onsdag    27/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Malene Esager
Onsdag    27/9 1900 – 2000  1600 – 1900  Camilla Grønlund Hiul
Torsdag    28/9 1600 – 1700  1300 – 1600  Gordon Thomas Jehu
Torsdag    28/9 1500 – 1600  1600 – 1900  Christina R. Lundin

PERSONLIG SAMTALE KAN BESTILLES VIA WWW.MEDICIN.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.

OBS! Den internationale studievejledning har lukket i september.

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

PRÆGRADUAT FORSK-
NINGSÅR I PÆDIATRI 
Du inviteres til ansættelse som 
forskningsstudent mhp. klinisk 
videnskabelig undersøgelse af 
patofysiologien ved allergisk rhinitis hos 
småbørn på Dansk BørneAstma Center. 

COPSAC – Copenhagen Prospective Studies on 
Asthma in Childhood – er et kohortestudie under 
Dansk BørneAstma Center. Vi følger ca. 400 børn 
med fokus på astma, allergi, eksem og høfeber. 
Børnene er i dag mellem 5 og 7 år. 

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstu-
derende. Forskningsåret indebærer et års orlov, 
hvor man tager del i det daglige arbejde i vores 
kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du kan få mere informa-
tion om reglerne for forskningsår på www.sund.
ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm

Du vil blive uddannet i klinisk forskning med 
børn, gennemføre merit-givende forskningsår med 
afsluttende eksamination, samt få anledning til at 
deltage i videnskabelig publikation, og forberede 
eget ph.d. studium. 

Arbejdsopgaverne er meget varierede. Du vil indgå 
i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam på 
en børneafdeling.
Lønnen er 8.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 
2007.

Yderligere information ved henvendelse til     
projektkoordinator Malene Stage 3977 7365.

E-mail ansøgning senest tirsdag d. 22. oktober 
2006 kl. 12 til:
Hans Bisgaard
Professor, overlæge, dr med
Dansk BørneAstma Center
Afsnit L213
Amtssygehuset i Gentofte
E-mail: bisgaard@copsac.dk

Annoncer
RASKE 
FORSØGSDELTAGERE 
SØGES
Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges 
til et videnskabeligt forsøg. 

Formålet med forsøget er at undersøge, hvordan 
signalstoffet Prostaglandin E2 (PGE2) virker på 
pulsårerne i hjernen og på hjernens blodgennem-
strømning. Desuden ønskes en beskrivelse af evt. 
hovedpine efter infusion af PGE2.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er 
forbundet med udvidelse af hjernens store arterier, 
og at en række karudvidende stoffer kan fremkalde 
hovedpine. PGE2, der er undersøgt i talrige forsøg 
med mennesker, er et naturligt forekommende 
karudvidende stof, der er påvist i hjerneblodkar og 
nerverne omkring disse, og det ønskes undersøgt, 
hvilken indflydelse dette stof har på hjernens 
blodgennemstrømning og evt. hovedpine.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à 
ca. 5 timer samt til en forundersøgelse (ca. 45 
minutter)

Ulempegodtgørelse: 150,00 kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og 
100 kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for lavt 
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige syg-
domme, og du må ikke have deltaget i forsøg eller 
undersøgelser, som har medført strålebelastning 
indenfor det sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabs-etiske 
Komité, nr KA-20060026 

Henvendelse til:
Troels Wienecke, læge, Neurologisk afd. N01, 
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43234514 
/ e-mail: trowie01@glostruphosp.kbhamt.dk

STUDIEVEJLEDNINGEN
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FORSØGSPERSONER 
SØGES
Genopbygning af muskler efter hårdt ar-
bejde. 

Forsøgspersoner søges til videnskabeligt arbejds-
studie på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg 
Hospital. Formålet med studiet er efter hårdt 
muskelarbejde at se på genopbygning af musklen, 
herunder aktivering af særlige stamceller i musku-
laturen og nydannelsen af protein. 

Krav til dig:  
Mand, rask, ikke-ryger, 18-35 år. Du skal være i 
stand til at udføre hårdt arbejde med hvert ben 
i ca. 40 min, og må ikke jævnligt træne hård 
styrketræning med benene. Ellers gerne i relativt 
god form. Du må helst ikke have deltaget i andre 
forsøg indenfor det sidste halve år, men hvis du 
har kan vi lige snakke om hvorvidt det evt. kan 
påvirke dette forsøg.

Tidsplan:       
Forsøgsdag 0: Pre test . Ca 1½ time efter aftale
Forsøgsdag 1: Muskelarbejde. Ca kl 8-18 
Forsøgsdag 2: 24 timer efter. Ca kl 8-15
Forsøgsdag 3  8 dage efter.  Ca 1 time efter aftale

Forsøget:      
På forsøgsdag 1 skal du med begge ben udføre 
200 maximale excentriske kontraktioner. Inden 
arbejdet vil der blive lagt et lille plastik-kateter 
(mikrodialyse) i lårmuskulaturen til infusion af en 
hæmmer af prostaglandinsyntese, efter arbejdet 
lægges yderligere 4 plastik-katetre til analyse. 4 
timer efter arbejdets afslutning tages prøver af 
muskelvævet (muskelbiopsi, 3 stk).
På forsøgsdag 2 vil du få infunderet et ikke-radio-
aktivt sporstof (stabil isotop) til bestemmelse af 
nydannelsen af protein i din muskulatur, og der 
vil igen blive udtaget muskelprøver fra begge lår (4 
stk i alt) samt taget blodprøver fra armen.
 
Den sidste dag (forsøgsdag 3) tages prøver af 
muskelvævet i begge lår (3 stk).

Honorar: Der vil blive udbetalt 3000,- i honorar 
for din deltagelse i alle 4 forsøgsdage.

Interesseret –så kontakt:
Ulla Ramer Mikkelsen, 
Cand. Scient., ph.d. studerende
3531 5059 (hverdage 8-16) 
um04@bbh.hosp.dk

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital
2. tværvej, bygn 8, 1.sal
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

BØGER TIL 1. SEMESTER 
SÆLGES BILLIGT.
Helge Mygind:

Kemi 1    175,-
Kemi 2    175,-
Kemi 3    175,-
Holum:  Fundamentals of general,
organic and biological chemistry.  300,-

Alle bøger er i MEGET fin stand og nyeste 
udgaver!

Mail: mrl@sol.dk

VIKAR FOR 
LÆGESEKRETÆR/
SYGEPLEJERSKE
SØGES TIL PRAKSIS PÅ 
FREDERIKSBERG
Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker, 1 sekretær og 1 
turnuslæge i en velfungerende praksis med et 
godt socialt miljø.

Vi søger en stud. Med., som vil vikarierer for 
sekretær/sygeplejerske i tilfælde af sygdom.

Dit arbejde vil primært bestå i at besvare tel-
efonopkald, booke aftaler og forny recepter i en 
reception sammen med en erfaren sekretær/syge-
plejerske.

Arbejdstid: Hverdage mellem 9 og 15, onsdag 
16-18.
Kendskab til Darwin er en fordel men ikke en 
betingelse. EDB på brugerniveau.

Tiltrædelse snarest.
Løn i henhold til gældende overenskomst med 
FADL.

Henvendelse snarest til
Lægerne
Falkoner Allé 63, 1. sal,
2000 Frederiksberg
Tlf: 26 36 18 60
Eller på e-mail til valeur@dadlnet.dk

FORSKNINGS- 
ÅRSSTUDERENDE STUD. 
MED. SØGES TIL HJERNE- 
FORSKNINGSPROJEKT
 
Ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rig-
shospitalet (www.nru.dk) gennemfører vi netop 
nu et forskningsprojekt om Ecstasys virkning på 
hjernens serotoninsystem. 
I projektet indgår Positron Emission Tomografi 
(PET), MR-billeddannelse og neuropsykologisk 
tesning. 

Vi kunne godt bruge en forskningsinteresseret 
stud. med. i min. 6, helst 12 måneders forskning-
sansættelse. 

Du kommer til at indgå som medlem af forskn-
ingsteamet og bliver oplært i dels at rekruttere 
og interviewe personer, der benytter disse stoffer, 
dels at assistere ved PET-skanningerne og den 
efterfølgende billedbehandling.
 
Henvendelse:
David Erritzøe
Læge, phd studerende
Neurobiologisk Forskningsenhed
N9201, Rigshospitalet
david@nru.dk
3545-1468 eller 2618-1392

MEDICINSK 
LÆGEVIKARIAT
Lægevikarer på timebasis eller for 1-6 
måneders varighed søges til medicinsk 
afdeling, Haderslev sygehus med 
tiltrædelse snarest.

Medicinsk afdeling har 89 sengepladser fordelt på 
et stort kardiologisk afsnit, et medicinsk visitation-
safsnit (mva), et apopleksiafsnit samt en geriatrisk 
afdeling. Vikariatet vil være med ansættelse i 
forvagtslaget og der er yderligere en mellemvagt 
hele døgnet samt en bagvagt med vagt fra hjemmet 
i aften- og nattetiden. Vagten er 2-delt med enten 
8-17 eller 16.30-8.30 funktion.

Der søges vikarer på min. 9. semester og hvis 
ansættelse på timebasis kræves der erfaring fra 
tidligere vikariater.

Der er mulighed for leje af vagtværelse til fast over-
enskomstmæssig bestemt pris (ca. 400 kr/mdr.)
Aflønning ligeledes efter gældende overenskomst. 
Dog aflønnes eksterne vagter samt interne 
ansattes ekstravagter med 1. reservelægeløn, over-
arbejdstakst plus holddriftstillæg svarende til 341 
kr./time, plus aften/nat- og weekendtillæg.

Ansøgning eller spørgsmål rettes til

Medicinsk afdeling
Haderslev sygehus
Skallebæksvej
6100 Haderslev

Att: Ledende overlæge Michael Gilså
eller
Att: Reservelæge Bjørn Bay, bjornbay@hotmail.
com

STUDENTERARBEJDE
Medicinstuderende med bestået 
eksamen på 6. semester

Arbejdstilsynet har omgående 
brug for et par medicinstu-
derende til kodning af an-
meldelser af arbejdsrelaterede 
sygdomme. 

Arbejdet er et deltidsarbejde med 10 timer om 
ugen i gennemsnit. Arbejdstiden kan placeres frit 
efter eget ønske. 

Løn efter gældende overenskomst.

Kodningsarbejdet foregår via pc og drejer sig om 
diagnoser efter ICD10 og arbejdsmiljøpåvirkninger 
efter EU-klassifikation. Du får den nødvendige 
oplæring af vores to nuværende medicinstuderende 
ligesom det bliver muligt at sparre med andre 
faggrupper.

Arbejdstilsynet modtager årligt ca. 12.000 an-
meldelser, hvoraf ca. halvdelen vedrører sygdomme 
i bevægeapparatet. Resten fordeler sig over et bredt 
spektrum af psykiske og somatiske sygdomme.

Henvendelse kan ske til 
fuldmægtig Victor Mørk Johansen,
vmj@at.dk 
72 20 86 17

eller til 
epidemiolog Peter Laursen, 
pal@at.dk 
telefon 72 20 87 16

FORSØGSPERSONER 

ANNONCER
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FADL, Københavns Kredsforening
Åbningstider
Mandag, tirsdag, torsdag 
10.00 til 12.00 
og 
13.00 til 15.00

Telefon: 3532 7490

Mail: kkf@fadl.dk

STADIG LEDIGE PLADSER PÅ LÆGEVIKAR-
KURSER

Der er stadig mulighed for at komme på lægevikarkursus. Se her, 

hvilke hold, der stadig er ledige pladser på:

AKLS 16.20-22.00 
Hold 1 - 20. september
Hold 2 - 9. oktober
Hold 3 - 25. oktober
Hold 4 - 6. november

EKG
Hold 2b - 23., 24 og 26. oktober 
Hold 3b - 20., 21. og 23. november  

1. dag kl. 17.00-21.00
2. og 3. dag kl. 17.00-20.00

Akut medicin 16.00-20.00
Hold 1 - 11.-13. september
Hold 2 - 9.-11. oktober
Hold 3 - 23.-25. oktober
Hold 4 - 20.-22. november

Neurologi  kl. 17.00-21.00
Hold 1 - 28.-29. september
Hold 2 - 23.-24. oktober
Hold 3 - 20.-21. november

Ortopædkirurgi 17.00-21.00
Hold 1 - 7.-8. november
Hold 2 - 21.-22. oktober

KONTINGENT-     
OPKRÆVNING

Kontingentopkrævninger for 2. seme-
ster bliver udsendt den 20. september 
2006. 

Hvis du har fået ny adresse,    bedes 
du venligst give besked til FADLs sekre-
tariat på Panum bygning 1. 2. 5. Du er 
også velkommen til at sende en e-mail til 
kkf@fadl.dk.

INKSTATION
Medbring dit studiekort og spar yderligere 20% på alle genopfyldninger og plakater. 

10% på alt andet i butikken f.eks. printere, USB-nøgler og lign.

INKSTATION

Falkoner Alle 71

2000 Frederiksberg

Tlf: 3816 1600

Inkstation2000@hotmail.com

Se mere på www.fadl.dk under ”Medlemsskab og tilbud/Lokale fordele/Blækpatroner”

INDRE ORGANER
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FADL, GENERALFORSAMLING
Dagsorden til FADL, Københavns Kredsforenings ordinære generalforsamling den 4. oktober 2006 i 
Studenterklubben. 

   Frist for opstilling den 5. oktober 2006.  

   Valget kører fra den 23. oktober - 3. november 2006.

   1. Valg af dirigenter

   2. Valg af referanter

   3. Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg

   4. Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg

   5. Beretning fra forlaget og bogladen

   6. Forslag til drøftelse

   7. Lovændringer

   8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 
   9. Valgtaler fra lister/kandidater

   10. Eventuelt     

   Valgresultatet offentliggøres den 8. oktober 2006 i MOK

Alle medlemmer af FADL indbydes til den årlige ordinære

 generalforsamling. 

Kom og giv din mening til kende! 

Generalforsamlingen

 afholdes den 4. oktober 2005 

kl. 17.00 i Studenterklubben.

INDRE ORGANER



12

FADL VINDER OVER KØBENHAVNS UNIVERSITET
Af Torben Conrad, faglig sagsbehandler hos FADL

Et FADL-medlem fi k et krav fra sin 
arbejdsgiver om at tilbagebetale 
sin løn. FADL gik ind i sagen. An-
klagerne og tilbagebetalingskra-
vet mod FADL-medlemmet blev 
trukket tilbage.
FADL-medlemmet, som arbej-
dede som præparat-fremstiller, 
skulle betale 37.000 kr. af sin løn 
tilbage til sin arbejdsgiver. Med-
lemmet kontaktede FADL, ikke 
kun på grund af kravet om at 
betale lønnen tilbage, men også 
fordi medlemmet følte sig groft 
chikaneret af sin arbejdsgiver

Sagen eskalerer
Et møde med medlemmet, ar-
bejdsgiveren, FADL og FADLs 
advokat førte ikke til noget resul-
tat, og sagen eskalerede. Blandt 
andet stadfæstede Københavns 
Universitet tilbagebetalingskra-
vet, uden at medlemmet var ble-
vet hørt, hvilket er et krav i off ent-
lig forvaltning. 
Derefter krævede FADL en bod på 
kr. 200.000 fra Københavns Uni-
versitet, fordi ”Overenskomsten 

for studenterunderviser ved de 
højere uddannelsesinstitutioner”, 
som FADL forhandler, var blevet 
”overtrådt”. 

Ugyldige ansættelsesbreve
Arbejdsgiveren truede så med 
lockout-lignende tilstande og ud-
færdigede i al hast ansættelses-
breve, der ikke overholdt loven 
og almindelige varslingsregler. 
De ansatte FADL-medlemmer var 
desuden  nærmest tvunget til at 
underskrive dem. FADL måtte na-
turligvis påpege, at ansættelses-
brevene var ugyldige.

Den endelige aftale
Til sidst indgik FADL en aftale 
med Københavns Universitet, der 
indeholdt følgende elementer:

· Anklagerne blev trukket tilbage, 
og ansættelsesforholdet for med-
lemmet fortsætter.

· Medlemmet skal ligesom de øv-
rige præparatfremstillere arbejde 
sine forhånds indrapporterede 

timer for december 2005 af inden 
31. marts 2007.

·  Medlemmet får kr. 5.000 skatte-
frit i godtgørelse for manglende 
ansættelsesbevis.

·  De øvrige 20 præparatfremstil-
lere, der var ansat omkring 1. maj 
2006, får også kr. 5.000 skattefrit 
for manglende ansættelsesbe-
vis.

·  Der blev udarbejdet nye ansæt-
telseskontrakter, der til fulde 
opfylder medlemmernes krav 
om fl eksible arbejdstimer mm, 
hvorefter en varsling af ændrede 
arbejdsforhold ikke var nødven-
dig..

·  FADL fi k kr. 30.000, til dækning af 
sine omkostninger ved sagen. 

Er du FADL-medlem, og har 
du problemer med din ansæt-
telse, så kontakt FADL’s ho-
vedforening på telefon 35 32 
73 77 eller email hf@fadl.dk.

Har du modtaget din efterregulering fra Vagtbureauet?
Hvis du har arbejdet gennem FADLs Vagtbureau siden 1. april 2005 har du højst sandsynligt penge til gode 
efter overenskomstforhandlinger blev færdige. Din løn for at arbejde gennem vagtbureauet bliver løbende 
opreguleret med nogle faste procentsatser. 

Du kan læse mere om dine lønforhold på www.FADL.dk.

Check din lønseddel og, og kontakt ellers Vagtbureauet!

INDRE ORGANER
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FADL’S VAGTBUREAU
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N 

EKSPEDITIONENS E-MAIL: 
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)   bj@fadl.dk (Beate Jørgensen)

VAGTBESTILLING  35 37 88 00 TAST 1

EKSPEDITION  35 37 88 00 TAST 2

EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag til torsdag: 9.00-17.00 
Fredag: 9.00-15.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

UGENS T IP
* Har du langttidsvagt på samme afdeling, så  
brug den samme lønseddel. 
   Husk at få den underskrevet efter hver vagt.

* Der er ansøgningsfrist på Intensiv kurset den 22. 
september og der er stadig plads på efterårets  
   BVT-kursus.

SPV HOLD 1515 SØGER 3 NYE 
MEDLEMMER

SPV nattehold på Amager søger 3 nye 
medlemmer pr. 1/10-2006.

Vi er et velfungerende hjemmehold på Amager 
der passer en 14årig selvhjulpen dreng med 
hydrocephalus. Arbejdet består primært i at 
tage del i BiPAP-behandlingen af drengen, dvs. 
påsætning af maske samt rengøring af udstyr/
maske. Derudover består arbejdet i at overvåge 
hans søvn, sikre at han er korrekt lejret, medic-
ingivning samt sørge for at han morgenlige 
toilette udføres ordentligt. Det er 12timers vagter i 
tidsrummet 20.30-8.30. 

Der vil månedligt være max. 2 vagter på Born-
holm, hvor alle vore udgifter vil blive dækket, 
(transport mm.), også hvis man bor hos eventuel 
familie.
Vagterne er hyggelige og fredelige, der er mu-
lighed for at læse på vagten, derudover bliver 
der sørget for kaffe, the og kage på vagten.
 Der vil være 2 lønnede følgevagter med et er-
farent holdmedlem før første selvstændige vagt.

Krav: 
-Min. 300 timer
-Kan tage nattevagter i hverdagene
-Kunne deltage i undervisning i BiPAP-ventilation 
på rigshospitalet
-Være interesseret i at arbejde på hold med alt 
hvad det indebærer
-OBS! VT er IKKE et krav

Ansøgningsfrist: 22/9-2006, via www.fadl-vagt.dk

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk 
- tlf. 27204386 mail: Nicolai@sundbynet.dk

* Har du ikke taget akkrediteringskurserne 
Genoplivning og Brand, skal du hurtigst muligt 
kontakte 
   FADL´s Vagtbureau, kursusafdeling. Den 1. 
januar 2007 kan man ikke tage vagter uden 
at have 
   deltaget på begge kurser.

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 

SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED 
ENTEN PR. BREV, 

TELEFON ELLER EMAIL.

NYT HOLD 1802
BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIA-
TRISK AFD. F 
BISPEBJERG HOSPITAL

Børne og ungdomspsykiatrisk lukkede afdeling 
søger 8 FADL- vagter til et midlertidigt hold på 
ca. 2 måneder, med evt. chance for forlængelse 
eller permanent hold. 
Afsnittet er et specialafsnit, der modtager unge 
i alderen 14 - 18 år. Målgruppen er psykotiske 
unge, der har brug for intensiv behandling i et 
beskyttet og lukket miljø. Der modtages både 
frivilligt indlagte patienter og patienter, indlagt 
uden samtykke i henhold til Psykiatriloven.

Grundet den intensive behandling, kræves det 
at du er fortrolig med plejen til svært psykisk dår-
lige børn og unge. Desuden forventes det, at du 
kan omstille dig, fra gangvagt til fastvagt funktion 
i løbet af din vagt.
Ønsker du at se kompetenceprofi l, er du velkom-
men til at henvende dig på vagtbureauet.

Arbejdstid :  Aftenvagter alle ugens 
dage fra kl. 15.30 – 23.30

Vi forventer at du opfylder følgende:
Har min. 300 – 400 SPV timer, med mange psyk. 
vagter 
-Kan tage min.4 vagter om måneden 
-Har et gyldigt akkrediteringskort 
-Er indstillet på at holdets ansættelsesperiode 
kan blive forlænget eller bliver permanent 
- Deltage i ansættelsessamtaler den 
3.oktober og stiftende holdmøde den 5. oktober

Løn : SPV- hold med psyk. tillæg 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag den 29. september 2006 kl. 12.00. 
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold – hold 1802
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 3. oktober. 
Stiftende holdmøde den 5.oktober kl. 16.00. 
Forventet start 7. oktober. 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog 
tlf.nr 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk 

HÆMODIALYSEHOLD 4202 
PÅ AMTSSYGEHUSET I HERLEV                                            
SØGER 2 NYE HOLDMEDLEM-
MER

Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant 
arbejde med en høj grad af selvstændighed og 
ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig 
med alle aspekterne i hæmodialysebehandling 
og blive i stand til at arbejde selvstændigt på 
afdelingen som dialyseassistent på lige fod med 
dialysesygeplejeskerne. 

Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og 
vi har på den baggrund forhandlet os til et 
løntillæg på kr. 25,-/time. Vi dækker ca. 4 vagter 
hver pr. 4-ugers plan med lidt variation til begge 
sider. Men som udgangspunkt skal der dækkes 
4 vagter pr. måned. Vi er pt. 5 studerende på 
holdet.

Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med 
mindst 10 følgevagter (normalt mellem 10 og 12), 
hvor du følges med en af afdelingens rutinerede 
dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld løn 
under din oplæring.

Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler 
vagter. 

Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 14.30-22.00
lørdag 7.30-15.00 og søndag 14.30-22.00

Krav:
Du skal have bestået 7. semester og have min. 
200 VT-timer.
Du skal kunne starte oplæring hurtigst muligt. 
Oplæringen skal ske over ca. 1 – 1 ½ måned, da 
det kræver rutine.

Har ovenstående fanget din interesse eller 
skulle du have yderligere spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte holdleder 
Anne Vest Sørensen på 25331649 eller pr. e-mail: 
annevest@lycos.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. september 
2006. Ansøg via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding. 

INDRE ORGANER
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INTENSIVHOLD
ROSKILDE INTENSIV HOLD 4106

Afdelingen søger yderligere 5 - 6 ventilatører som 
er friske, positive og har lyst og energi til at indgå 
i afdelingens spændende og til tider meget 
hektiske miljø.
Du skal være selvstændig, fl eksibel og en-
gageret, og  du skal være aktiv deltagende i et 
meget velfungerende hold. 

Afdeling består af 9 sengepladser og har i alt  
45  sygeplejersker ansat afd. modtager akutte 
såvel som elektive patienter fra Roskilde Amts 
Sygehuse.

Arbejdstid :  
Skiftende vagter, alle ugens dage.

Arbejdet indebærer at du vil lære og blive 
bedre til:
-At blande/give medicin, herunder inotropi og 
antibiotika.
-At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG 
og lign.
-At gå stuegang med læger fra forskellige 
afdelinger.
-At blive fortrolig med Patient Data Manage-
ment system (CareVue Chart), samt Opus 
medicin.
-At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for 
en patient.
-At udføre fysisk og psykisk pleje af den intensive 
patient. Tæt pårørende kontakt. Deltage i kom-
plekse situationer, som intubation, anlæggelse 
af diverse invasive katetre, tracheostomier, 
bronchoskopier m.v.
-At arbejde med observation og betjening af 
respiratorer og Non-invasiv ventilation.

Vi forventer at du opfylder følgende:
-Har min. 400 VT timer. Dette kan der dispenseres 
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
-Har bestået farmakologi på den gamle stud-
ieordning. Er du på den nye studieordning er 
kravet afsluttet 6. semester.
-Kan tage min.7 vagter om måneden  (for at få 
noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1 år 
(for at afdelingen og holdet har glæde af dig).
-Kan tage 16 lønnede følgevagter (under 
oplæring VT –løn)
-Du skal kunne tage efterårets Intensiv kursus (se 
semesterhæftet)

Løn : MVS – holdløn + 1times transportgodt-
gørelse pr. vagt 
          OBS.  MVS holdløn er det højeste løntrin

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
mandag d. 25. september 2006 kl. 12.00. Ansøgn-
ing via www.fadl-vagt. dk København  
Ansættelsessamtaler fi nder sted på afdelingen 
den 28. september.  

Yderligere informationer:
Kontakt venligst adm. Sygeplejerske Gry Or-
kelbog tlf.nr 35 24 54 02  mail go@fadl.dk, eller  
holdleder Kristin mail nystrup@stud.ku.dk

VT-HOLD 4402 SØGER NYE 
MEDLEMMER TIL THORAXKIRUR-
GISK INTENSIV PÅ RH.

Ansøgningsfrist er 22. september 2006.
Ansættelsessamtaler bliver afholdt d. 26/9-06, og 
det er et krav, at du kan deltage. 
Følgevagter afholdes i oktober, således at 
ansatte vil være vagtaktive fra november 2006.

Kunne du tænke dig fordele som: 
1)at vide, at du skal på arbejde, når du har skre-
vet dig på til vagt,
2)at det er på samme afdeling hver gang,
3)at du kender dem, du møder på arbejde med,
4)at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt 
med, hvad du kan,
5)at have mulighed for at lære mere og vedlige-
holde, hvad du allerede har lært,
6)at blive fortrolig med nogle og bekendt med 
andre procedurer inden for observation, pleje og 
behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 
1.de basale kliniske færdigheder,
2.dit kliniske blik og
3.håndteringen af patienter med kredsløbs- og 
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fl eksibelt, fast afdelingshold på 
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 
2, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange 
forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og 
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- 
og klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for 
kongenitte hjertefejl.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle 
NV samt DV i week-enden. På vagterne indgår 
vi 1 eller fl ere ventiler ad gangen i teamet af 
intensivsygeplejersker og er med til at passe 
patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke 
medicin.

Oplæring: 
4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen.
Ansøgningskrav: 
1.400 VT-timer. (Der kan dispenseres herfor, hvis vi 
vurderer at ansøgeren alligevel er kvalifi ceret. Så 
søg selv om du har færre timer).
2.Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordn-
ing).
3.Du skal kunne tage 25 vagter inden for de 
første 3 måneder, og herefter min. 6 vagter pr. 
måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange 
forskellige patienter, er det nødvendigt med en 
grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en 
masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at 
gå ned til 4 vagter pr. måned.
4.Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, 
og at du er motiveret for at indgå i et team 
både som ventil og i forhold til afdelingen.

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på 
holdet mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelsesk-
rav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er 
kvalifi ceret, og man skal således ikke afholde sig 
fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der 
tidligere har haft ansættelse på afdelingen, samt 
ansøgere der forventes at kunne blive på holdet 
i lang tid.

Yderligere info fås hos holdleder:  
Nicolai Preisler:È61778982 npreisler@hotmail.com
Ansøgning via www.fadl-vagt.dk - København 
– tilmelding til hold 

UD AT FLYVE...
SPV-FLYVERHOLD 1502 SØGER 
NYE MEDLEMMER.

Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt 
på både psykiatriske og somatiske afdelinger i 
hovedstadsområdet (jævnligt på Riget). Det er 
oftest faste vagter, men gangvagter forekommer 
også.
Vi bliver typisk 1-2 uger på samme afdeling, men 
kan blive i op til 3 måneder. Når holdet ikke er 
ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, 
en løs vagt i stedet for (alm. SPV løn uden holdtil-
læg).
Løn: SPV-holdløn - pt. ca. 160 kr i timen

Holdet er dit “ønskehold”, hvis du:
- har mindst 200 SPV timer på bagen
- kan tage 4 vagter om måneden
- vil planlægge dine vagter i god tid og være 
sikker på at få dem 
- er lidt fl eksibel mht. vagtlægning og tager Nat-
tevagter en gang i mellem
- er kollegial - det er vi nemlig :-)

Interesseret? Kontakt holdledere Marie på mobil: 
26138211 eller email: marie@arkinet.dk

Ansøgningsfrist Tors, d. 28.9.2006 
via www.fadl-vagt.dk - København – tilmelding 
til hold 

VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ 
AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.

SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle 
månedens dage i 8 timers vagter.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på 
psykiatriske og somatiske afdelinger.

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs 
SPV- vagt.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis 
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, 
afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden 
holdtillæg).

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

Ansøgningsfrist: Fredag den 29 septem-
ber 2006 
Via www. Fadl-vagt.dk –København -  tilmelding 
til hold

Yderligere info: Holdleder Imran Sarwar, tlf.: 
31235111 eller
VB Adm.sygeplejerske Gry Orkelbog tlf.nr. 
35245402 eller go@fadl.dk

INDRE ORGANER



15
SEKRETÆRHJÆLP TIL LÆGE-
PRAKSIS SØGES, VESTERBRO-
GADE. 1620 KBH. V

Idet praksis pr. 1. okt. Udvides mad ca. 1400 pa-
tienter, får vi brug for ekstra sekretærhjælp.

Arbejdstid:  Mandag til fredag i  tidsrummet 9.00 
–12.00, onsdag dog 13.00-16.00 –
 Det er en forudsætning, at arb. kan påbegyndes 
pr. 1. oktober

Arbejdet består i at besvare telefoner, tidsbestill-
ing, receptfornyelse og modtage patienter.
Du vil arbejde ved siden af en erfaren sekretær, 
og recepter skal inden afsendelse, lægegod-
kendes.

Man lægger vægt på en venlig, imødekom-
mende og  diskret behandling i sekretariatet, og
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med højt tempo, 
man godt humør og god stemning.

Afl ønning efter FADL’s gældende tariffer.
Hvis ikke en person alene kan dække vagterne, 
kan f.eks. et lille hold, bestående af  måske 
3 personer, internt stå for, at alle dage dækkes.

Ansøgning: Hurtigst muligt, via www.
fadl-vagt.dk

HJEMMEDIALYSEHOLD I ØL-
STYKKE

Hjemmedialysehold 4222 søger nye medlemmer 
til indsupplering 
Pr. 1/10. 2006.

Arbejdet består i opstart af dialyse, monitorering 
under dialysen samt afslutning. Der køres dialyse 
i hjemmet.
Pt’en er en meget sød og rar dame, der har kørt 
hæmodialyse i  27 år.
Nuværende er vi 3 på holdet, men to stopper da 
de bliver kandidater.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 500 dialysetimer
· at du er fl eksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned

Pr. vagt afl ønnes for 6 timer HD, samt transport-
godtgørelse. Lønnede følgevagter efter behov 
(normalt 1-2).

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Dan Calatayud på tlf. 51 60 86 68 for at høre 
nærmere.

Ansøgningsfrist: 29. september 2006  
Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk 
- København – tilmelding til hold

REFERAT AF ORDINÆRT 
MSR-MØDE TORSDAG 
D. 30/3-06 KL. 16:15, LOK. 
1.2.20
1. Formalia 2 min
2. Nyt fra semestrene 20 min
3. Nyt fra udvalg 20 min
4. Studienævn 20 min
5. Sundrådet 10 min
6. Orientering fra bestyrelsen   5 min
7. Ekstraordinært møde 10 min
8. 2. semesters udvalget 15 min
9. AMEE 10 min
10. Påskefrokost 5 min
11. Basisgruppe bar 5 min
12. Ny hjemmeside 5 min
13. Meddelelser 
14. Evt. 

Til stede: Anne Holm

Formalia:
Sabrina valgt til referent, Melanie valgt til ord-
styrer.
Nye punkter til dagsorden: Chilemødet, nyt 
punkt  4a
Referat fra sidst er godkendt med de rettelser der 
var tilføjet.

Navnerunde.

2: Nyt fra semestrene:
1. semester: TPK kurset er lige begyndt. Utilfred-
shed over det er ustruktureret, man snakker lidt og 
laver ikke rigtig noget, undervisere angiver at der 
er for meget tid til undervisningen. At det kunne 
klares med mindre tid. Pga. undervisermangel er 
et hold er blevet delt op og må gå til undervisning 
hos andre. Undervisningens kvalitet er afhængig 

af underviseren. Kursuslederen ser ud til heller 
ikke at vide hvad der skal ske på kurset. Det 
angives at det virker som om der er en overordnet 
plan med studiet og rækkefølgen af emnerne der 
indgår i kurset virker logisk. Helene oplyser om, 
at eksamen er en TENTAMEN, som er en 20 min 
selvstændig evaluering der tager udgangspunkt 
i den opgave man har skrevet og derudover vil 
man blive hørt i relevante fakta som skal kunne 
findes i det opgivne kompendium. Steven tager 
sagen op i 1. sem.udvalget og melder tilbage på 
mailinglisten. 
Steven fortæller om mid-term prøven og angi-
ver at folk modtog den positivt. Angiver at folk 
virkede til at have fået et mere realistisk billede 
af tentamen.
5. semester: Sabrina angiver at der er problemer 
med at forelæsere kommer for sent. Rune skal tage 
dette videre til 5. semester udvalget. De aflyste 
forelæsninger i Energiomsætningskurset er blevet 
erstattet, men er desværre blevet lagt oven i for-
skellig holdundervisning, men dette er løst ved at 
holdunderviserne har rykket deres timer.
6. semester: Dårlige lokaleforhold. De studerende 
kontakter kommunens klinikudvalg for at klage 
over dette.
8. semester: alle undervisere på små fag ser gerne 
at de får en selvstændig eksamen, Anne tager selv 
dette videre i 6.-9. sem. revisionsgruppen.
9. semester: Det er uhensigtsmæssigt at det lange 
klinikophold ligger på 7. semester i stedet for 9. 
hvor man er bedre rustet til at løfte opgaverne.
10.semester: Presset semester. Problem at 
undervisningsemnerne ikke ligger i tråd med 
klinikopholdene. Der burde være en form for intro 
til hvert lille klinikophold.
12. semester: Holdstørrelsen er for stor, da afde-
lingerne ikke har kapacitet til at modtage alle. De 
studerende har fået tvungne fridage. Problemet 
er at der i øjeblikket kører undervisning for både 
12. og 13. semester. Problemet forventes at være 
reduceret når den store pulje fra gamle studieordn-

ing er reduceret. Dette forventes at ske om ca. 1-1½ 
år. Det forklares at det i øvrigt er lavet om således 
at de der mangler at skrive OSVAL II først skal 
have den godkendt inden de har aflagt lægeløfte.

3: Nyt fra udvalg
Arbejdsmiljøudvalget (Kenneth): 
Opfordring til at alle udfylder de 
udsendte spørgeskemaer vedr. psykisk, 
fysisk og æstetisk arbejdsmiljø. 
Sabrina og Helene har modtaget en email vedr. den 
kvalitative undersøgelse af dumpeprocenten på 1. 
semester. Sabrina foreslår Ingeborg Netterstrøm at 
de evt. udvider spørgetiden (en uge eller to) for at 
få flere studerende med i interview’sene
Biblioteksudvalget (Liv): Der kommer 40 nye læse-
pladser i biblioteket til næste semester. Ombygnin-
gen starter i sommerferien.  Der er også diskuteret 
muligheden for at man kan låne håndbøgerne 
ud til grupperummene på Panum- altså UD af 
biblioteket. Det forsøges at minimere larmen fra 
trappen ved opsætte gummilister.
10. sem.udv (Liv): Ville gerne have klinikintro til 
de forskellige klinikker, dette er svært realiserbart, 
da der mangler penge. Helene angiver at man 
kunne gøre det således at introen til de forskellige 
klinikker ligger indenfor den første uge på semes-
teret, så alle haft et minimum af intro. Desuden 
kunne de resterende to uger bruges til intro til hhv. 
neurologi og psykiatri. 
Rygter om at eksamen har været meget forskellig. 
Nogle angiver at der er givet personlig kritik til 
eksamen i stedet for faglig. Udvalget opfordrer 
til at man henvender sig til eksamenskontoret og 
evt. laver en rigtig klage, hvis de mener at de er 
blevet kritiseret uden grundlag. Der opfordres igen 
til at studerende optager deres eksamen på bånd. 
Vi bør fra MSR’s side arbejde for at der indkøbes 
diktafoner el.lign.
PR-udvalget (Mie): Der er lavet prototype til 
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bogmærket. Udvalget har også lavet et forslag til 
siden i FADL’s kalender. MSR godkender forslaget. 
Hvis man har flere forslag til FADL-siden skal 
dette sendes til Mie senest mandag d. 3. april på 
miech@stud.ku.dk
Sabrina skal skrive et brev som skal vedhæftes bre-
vet fra Studenterrådet. PR-udvalget sørger for at 
kontakte Studenterrådet vedr. deadline på dette.
Følgegruppen (Helene): Udvalgets arbejde er 
ved at være slut idet nye studieordning er fuldt 
implementeret. Det foreslås at Udvalget overgår 
til at være curriculum-udvalg. Der er pladser til 
2 studerende.
FUSU (Helene): Der arbejdes meget med den nye 
institutstruktur samt internationalisering. Der 
arbejdes på et indlæg vedr. problematikken i at 
der bespares meget samtidig med at det forventes 
at man hele tiden øger kvaliteten. De forskellige 
studienævn har skrevet en konsekvensbeskrivelse 
vedr. de 
Vi bør herfra og igennem Sundrådet sørge for at 
holde dekanatet op på deres løfter vedr. tilbage-
førselsgaranti.
Ruskursus-udvalget (Simon K): Der har været 
indkaldt til møde, men dette blev aflyst. Det skal 
diskuteres i Studienævnet på tirsdag. 
Kantineudvalget (Madelene pr. email): Der er nu 
bevilliget penge til at der opsættes microbølgeovne 
i kantinen til brug for alle studerende. Det opfor-
dres i øvrigt til at vi nu gør en større indsats for 
at forbedre kvaliteten af maden, evt. med at gå til 
pressen el.lign.
Valideringsudvalget (Sabrina): Forskellige prob-
lemstillinger vedr. antallet af undervisere og deres 
time-antal.

4a: Chilemødet
Jacob redegør for at hvad SCOME er. Jacob opfor-
drer til at man tilmelder sig mailinglisten, hvis man 
er interesseret i det internationale arbejde med 
medicinsk uddannelse. Jacob udsender adressen på 
SCOME-mailinglisten via vores malingliste. 
Jacob har netop været til generalforsamling i 
IFMSA i Chile sammen med Maja (national for-
mand), og en repræsentant fra Odense. Der møde 
igen i august, og der er ansøgningsfrist til dette i 
næste uge (uge 14). Alle kan ansøge. Arbejdet går 
ud på at diskutere medicinsk uddannelse, få noget 
undervisning i dette og der er en egenbetaling for 
dette på ca. 2.000. Augustmødet foregår i Serbien. 
Jacob udsender retningslinjerne for ansøgningen 
på msr-aktive listen. Sabrina opfordrer til at man 
overvejer om man evt. kunne have interesse for at 
være lokalformand i København for SCOME.

4b: Studienævn
Helene orienterer kort om hvad Studienævnet er, 
og hvad de laver.
Evalueringerne viser at der problemer med 
kemiforelæsningerne på 1. og metodekurset på 
3. semester. Fagene er blevet bedt om at revidere 
kurserne. Det blev besluttet at indtil farmakologi 
er samlet i en blok på 6. semester så vil man samle 
timerne på 4. semester, for at man har det hele 
på én gang.
Der er diskuteret om evalueringsresultaterne skal 
ligge offentligt tilgængelige således at undervisere 
nemt kan se hvordan deres kurser evalueres.
Organkursus 1 skal gøres mere klinisk orienteret 
og den ekstra ”luft” skal prioriteres i neuroblokken 
og ikke i bevægeapparat-delen af kurset. Jørgen 
Tranum er inviteret til Studienævnsmødet på 
tirsdag.
Den endelige godkendelse af TPK-tentamen skal 
ske på mødet, desuden forsøger man at nå at 
få afklaret hvorledes eksamen skal foregå på 2. 
semester.
Der skal diskuteres hvorvidt der skal tages yder-
hospitaler i brug på 11. semester for at sænke 
presset på de eksisterende afdelinger. Det er 
angivet at der er større kapacitet på afdelingerne 
fordi de studerende på ny studieordning er bedre 
forberedt både klinisk og paraklinisk.
Vedr. Internationalisering skal der tages stilling til 
hvilken undervisning der kan tilbydes på engelsk. 
De udenlandske studerende ønsker gynækologi, 
obstetrik og pædiatri. Og der er lavet forslag om 
et pilotprojekt som skal forløbe til sommer hvor 
danske studerende også kan deltage. MSR er meget 
positive over for projektet.
Kenneth opfordrer til at vi får oprettet en ”buddy”-

ordning der sørger for at introducere de studerende 
på en god måde til de mere sociale aspekter. Også 
stor opbakning til dette.
Der er et oplæg til at ”Stuegangsprojektet” skal 
være en obligatorisk del af studiet. Kirstine, der 
har deltaget i projektet er meget positivt stillet over 
for dette. Hun angiver at der blev nedbrudt mange 
barrierer i løbet af projektet og at både læge- og 
sygeplejerskestuderende. Der er generelt positiv 
indstilling til at dette bliver en fast del af 9. sem.
Der skal tages stilling til Rusturen ifølge de 
indkomne evalueringer. Helene orienterer om his-
torien bag de angivne retningslinjer for rusturen. 
De flotteste evalueringer der nogensinde er set ses 
når rusturen evalueres. Det eneste problem ved 
evalueringen er at 40 % af de studerende synes 
rusturen er for lang. Man besluttede sidste år at 
bevare rusturens længde idet der fra rusvejleder-
nes side blev taget så mange positive tiltag under 
forudsætning af at rusturens længde ikke måtte 
angives at være for lang af mere end 10 % af de 
studerende. Den nuværende evaluering viser at 
37 % angiver at rusturen er for lang.
Der er et problem idet der er ændret i spørgeske-
maets udformning. Det forventes at der vil komme 
oplæg om at rusturen skal kortes ned og MSR skal 
tage stilling til hvorvidt vi kan støtte dette og hvilke 
argumenter der er for at korte ned eller ej.
Taler imod at korte ned: der er allerede betalt hyt-
ter og busser til en uges ophold, mødet i ruskursus-
udvalget var aflyst, evalueringerne er ændret og 
kan evt. ikke sammenlignes, studienævnet er for 
sent ude, svært at forbedre kvalitet når der hele 
tiden ændres i retningslinjerne.
Taler for: hvis der faktisk er 40 % som synes turen 
er for lang bør den kortes ned. 

Sabrina fortæller at alle studerende adspurgt er 
utroligt imponerede over rusturen og vejledernes 
arbejde og at en evt. nedkortning aldrig kan blive 
et udtryk for kritik af deres arbejde.
Det besluttes at studienævnsgruppen går til 
studienævnsmøde for at arbejde for at rusturens 
længde bevares.

5: Sundrådet
Kenneth orienterer: stormøde i Sundrådet 6. april, 
dagen efter er der møde mellem dekanat og de stu-
derende. Overskud i regnskabet er på næsten 51 
mio., pga. dårlige STÅ-prognoser. Det blev påpeget 
på mødet at de besparede penge skal føres tilbage 
til uddannelserne, hvortil dekan Ulla Wewer angav 
at det ikke var blevet lovet at pengene skulle føres 
tilbage til samme sted. Studenterrepræsentanterne 
bad om at pengene sparet på uddannelserne skulle 
indgå i budget ’06, men dette er ikke afklaret hvor-
vidt det kommer til at fremgå.
Der er sendt en betænkning vedr. Blackboard idet 
der er flere forskellige problemer ved dette system. 
Syllabus-systemet fungerer heller ikke optimalt og 
dette bliver påpeget over for dekanatet d. 7.
Der er møde d. 26. april i Forskningsstrategisk 
Udvalg hvor det vil blive gennemgået hvad det vil 
sige at forske som studerende osv. 
Sundrådet arbejder for at få flere penge ud af 
dekanatet til basisgruppernes aktiviteter. 
Sundrådet arbejder videre med Studenterhus-pro-
jektet, idet de nuværende gæsteboliger er blevet 
tilbudt. Sundrådet forhandler videre.
Helene angiver at det er pinagtigt at der er så 
stort overskud når der er gennemført så store 
besparelser på studierne. Vi bør holde et stormøde 
vedr. besparelserne for at mobilisere de studerende. 
Studieledelser kan ikke kritisere kvaliteten af 
uddannelserne. 
Sabrina opfordrer til at vi holder et stormøde og 
inviterer pressen og således gør offentligheden 
opmærksom på hvordan det står til rent ledelses-
mæssigt på SUND.
Helene opfordrer til at man inviterer

6: Orientering fra bestyrelsen.
Der har været en lille misforståelse vedr. betaling 
af Anne for at lave maden til stormødet. Problemet 
er afklaret og MSR tilslutter sig at Anne får 1.000 
kr. for at lave maden. Desuden orienterer Sabrina 
på vegne af Rune om at vi skal lave ansøgninger 
til dekanatet om at dække udgifterne til vores in-
dkøb af nye computere samt dække udgifter til at 
sende repræsentanter til AMEE. MSR bemyndiger 
bestyrelsen at kunne udfærdige disse ansøgninger 

hurtigst muligt og sende disse.

7: Ekstraordinært møde.
Sabrina redegør kort for forløbet af det ek-
straordinære møde og det foreslås at indlægget 
vedr. integration ligger først i mødet og ikke til 
sidst. Dette sørger Sabrina for at ændre i dagsor-
denen inden den udsendes i MOK.

8: 2. sem.udvalgs problematik
Lærerrepræsentanterne i udvalget mener ikke 
det er realiserbart at opdele cellebiologi-kurset i 
to. Udvalget foreslår at genetik-delen kan bestås 
selvstændigt. Kirstine angiver at studienævnet på 
baggrund af udvalgets ønske om at opdele kurset 
tidligere har besluttet at effektuere ved et egentligt 
integreret cellebiologisk kursus med en integreret 
eksamen. Der foreligger et kommissorium for 
udvalget tidligere hvori udvalget skulle arbejde 
for at opdele kurset.
Helene angiver at det ikke er problematisk at gene-
tikken skilles ud, således at vi sørger for at det skal 
være et 2-ugers kursus afsluttet med en tentamen, 
men vi bør være meget påpasselige med at kurset 
ikke bliver for stort. Hvis underviserne mener de 
forsvarligt kan lave et ægte integreret kursus bør 
dette betinges af at det er et ÆGTE integreret 
kursus og ditto eksamen således at emnerne der 
indgår ikke er hhv. biokemi, anatomi osv. I øvrigt 
tilslutter hun sig at sundhedspsykologi afvikles 
som en selvstændig blok. 
MSR er ikke imod at kurset forbliver samlet som 
et INTEGRERET cellebiologisk kursus med de ov-
enfor angivne kriterier. Vi er mistænksomme over 
for et selvstændigt genetik-kursus, men afventer et 
konkret bud på det. Vi støtter at sundhedspsykolo-
gien afvikles som et selvstændigt kursus.

9: AMEE
Der er to ansøgninger om deltagelse i AMEE kon-
ferencen på MSRs regning. Vi har budgetteret med 
10 000 kr., og det vil koste 8000 kr. pr. person. Vi 
har endnu ikke ansøgt om pengene, så vi vil forsøge 
at søge 20.000 til at sende begge af sted og tage 
stilling til ansøgningerne på næste møde.

10: Påskefrokost
Husk tilmelding senest d. 3. på paaskemsr@gmail.
com. Evt. logistisk problem vedr. stole.

11: Basisgruppebar
Kenneth orienterer: Baren finder sted d. 28. april. 
Kenneth foreslår at vi holder en ”Fagrådsbar” sam-
men med tandlæger, folkesundhedsvidenskab osv. 
Han foreslår at vi søger om at få store bar kl 22 fx 
Temaet er foreslået skal være ”Magt-bar”. 
Hjælpere til dagen: Helene, Simon K, Kirstine, Tine 
Marie, Joachim.
MSR godkender at der bruges 1.000 kr. til at købe 
flere t-shirts.

12: Ny hjemmeside
Morten demonstrerer og der er ros fra MSR.

13: Meddelelser
Kirstine orienterer om at spørgeskemaet vedr. 
forbedring af klinikophold har været sendt ud og er 
blevet godkendt på de tre fakulteter og der arbejdes 
videre med det.
Husgruppen har et ønske om at søge dispensation 
til at kunne fortsætte med at ryge i Studenterklub-
ben. Der er enighed om at det bør tages på dagsor-
denen til Sundrådsmødet d. 6. april.

14: Evt. 
Liv mener der mangler en udvalgsliste over ek-
sempelvis semesterudvalg inkl. medlemmer og 
margenen skal rettes, Kirstine ønsker at der er 
billeder i mappen.

Melanie er ked af at vi ikke har overholdt mødeti-
den og ønsker at vide hvorvidt hun skal være mere 
skrap eller om vi skal forlænge mødet. MSR er enige 
om at vi bør være bedre til at orientere formanden 
om at noget skal have selvstændige punkter samt 
at Melanie godt må være skrap.
Der opfordres til at man orienterer 
om evt. lange punkter samt at man 
begrænser sin taletid!!! 
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MØDE, 27. APRIL 2006
Til Stede: 
Sabrina Eliasson 5. sem., Line Malmer, 4. sem., 
Inger Mathiesen 8. sem., Kirstine Fabritius 11. 
sem., Liv Lauritsen sem.fri, Joachim Mygh 2. sem., 
Tine Marie Pedersen 6. sem., Bjarke Hansen 13. 
sem., Signe K. Nielsen 5. sem., Helene Hvidman 
9. sem., Simon Krabbe 3. sem., Christiane Bak 6. 
sem., Morten Noack sem.fri., Madelene Engdahl 3. 
sem., Mie Christensen 5. sem

1. Formalia
Mødet er ikke beslutningsdygtigt da dagsorden ej 
trykt i MOK.
Sabrina valgt til dirigent

2. Nyt fra semestrene:
1. sem. Ved vejs ende m. TPK. Muligvis eksamen 
sidst i maj, ellers måske 7. juni. Der er 6 SAU-timer 
tilbage. Kvaliteten af undervisningen er svingende. 
Der er blevet informeret til en forelæsning om eksa-
men. Kirstine sørger for, at gøre opmærksom på, at 
det kommer ud på mailinglisten. Hvis undervisning 
er obligatorisk, da er pensum noget andet. I mailen 
skal dette oplyses.
3. sem.: Kirstine beder Simon Krabbe om at 
skrive en kort orientering om hvorfor han synes 
dissektionskurset er for langt, han taler også med 
andre studerende.
5. sem: Der mangler nogle erstatningstimer i 
energiomsætningskurset.
6. sem: Undervisning fungerer dårligt på Bispeb-
jerg. Lokaleændringer annonceres ikke, folk har 
siddet på gulvet. Først var begrundelsen vand-
skader, dernæst har man ikke været gearet til 
omstrukturering, SAU24 har været SAU70. 
Der er blevet sendt klager til Susan Post. Kirstine 
tager det med i studienævn.
Brev fra Rune. KKA, vil gerne klage over at vaccin-
eringerne på Herlev er blevet syltet. Sabrina tages 
kontakt til Bo Westergaard angående dette.
9. semester: Der skal følges op på hvilke forskellige 
tiltag i relation til tværfagligt arbejde og træning 
af patientkontakt, der foregår på de forskellige 
hospitaler.. På Hvidovre har nogle studerende kun 
3-4 uger på medicinsk afdeling pga. placering af 
det anæstesiologiske ophold. Det skal undersøges 
om det forholder sig tilsvarende andre steder. Det 
er uhensigtsmæssigt, hvis fordelingen mellem 
medicin og kirurgi er meget skæv.  
12. semester: Der er ikke længere patient med til 
pædiatri-eksamen pga. reduceret eksamination-
stid. Bjarke synes der skal være en pt. da det er 
vanskeligere at kommunikere med børn og det er 

relevant at eksaminere studerende i dette. Mange 
studerende på 12-13. semester er kede af at der ikke 
er pt. med. Det har været diskuteret at indføre en 
OSKE i gyn/obs og pædiatri.
Der skal gøres opmærksom på at der er en prob-
lemstilling. Kirstine skriver til Gorm Greisen, der 
er formand for 12. sem-udvalg Helene taler med 
Pernille om hvornår OSKE-rapporten vil blive 
behandlet i SN. 

3. Nyt fra udvalg: 
Følgegruppen, Helene: Arbejder med udkast til 
kommissorium for en curriculum komité, der skal 
træde i stedet for følgegr. Kommisoriet forventes 
indsendt til SN-mødet i juni, så komitéen skal 
påbegynde sit arbejde fra september 06  
Der blev fra nogle underviseres side udtrykt util-
fredshed med SN afgørelse vedr. eksamen på 4. og 
5. sem. Følgegruppen vil indstille til Studienævnet 
at kemi og humanbiologi evalueres samlet, men at 
der bør være mulighed for at bestå den ene del uden 
at bestå den anden. 
Udvalg vedrørende evaluering af Organkurser 
på 4.-5. sem, Helene: Studienævnet kunne ikke 
støtte undervisernes forslag vedr. eksamen. SN 
ville  ikke tage stilling til blokeksamen uden at have 
en beregning af de økonomiske konsekvenser og 
nedsatte et udvalg til at gøre dette. I udvalget har 
Kirstine Fabritius og Helene Hvidman siddet som 
stud.rep. På udvalgets 1. møde blev det besluttet 
at rette henvendelse til  til kursuslederen for OK5 
(energiomsætn.) og 4. semesterudvalgsformanden 
for at få en faglig stillingtagen til, hvilke dele 
af OK5 der skal evalueres med hhv. OK2 og 3. 
Udvalget har ikke fået en tilbagemelding. På ud-
valgets 2. møde blev det besluttet, at der regnes på  
følgende : 2. tentamener på 4. semester à 3 timer, 
1 tentamen på 5. sem af 3 timer og en tværgående  
eksamen på 5. à 4 timers varighed. Alle skal være 
med ekstern censur. Der regnes med, at der skrives 
5 sider pr. time. Udregningen fremsendes til SN-
mødet 2.maj. 
7. semesters udvalg, Inger: Der er ved at blive 
lavet målsætninger til 7.-9. semester. Det har man 
besluttet at tilslutte sig. 
Det blev nævnt at transfusionsmedicin ville være 
relevant at flytte til immunologikursus på 5. 
semester.
Fagligdagsudvalg, Line: Temaer har været 
diskuteret f.eks. fedme, prægraduat forskning, stu-
derendes psykiske helbred. MSR kan ikke tilslutte 
sig, at dagen igen kom til at omhandle forskning, 
men synes ”det psykiske helbred” lyder interessant. 
Det er blevet foreslået at der skal køre parallelle 
arrangementer fx ”Panum bag facaden”, ”Kunst på 
Panum” med rundvisninger o. lign. 
Det blev foreslået, at de medicinske selskaber 
skal inviteres til at have en stand mhp. info og 
vejledning. i forhold. til karrierevalg.. Dette mente 
man i fak.dags.udvalget var en dårlig idé. Helene 
påpegede, at fagligdag, som gennem de sidste to år 
har været slået sammen med fak.dagen, oprindeligt 
var en dag afholdt af medicinstuderende. for med.
stud.og at MSR  bør evaluere sammenlægningen 
af fagligdag og fakultetsdag til efteråret.
Minikøkken, Madelene: Installeringen er blevet 
forsinket, det skulle dog snart komme op af stå. 
Madelene køber mikrobølgeovne. 

4. Nyt fra bestyrelsen, inkl. økonomi:
Der skal sendes ansøgninger til dækning af compu-
tere. Sabrina beder Rune søge dekanatet også.   
Dekanatet har bevilget penge til AMEE. 
Simon Krabbe: Demonstration ved Christiansborg 
i forbindelse med velfærdsreformen har været på 
tale i Studenterrådet. Det er efterfølgende blevet 
besluttet at man ikke vil stille en delegation fra 
Studenterrådet. 
Konstruktivt, at man nu får lavet det politiske 
arbejde.

5 Studienævn:
Følgende punkter er på dagsordenen mhp. endelig 
godkendelse: 
1) Logbøger og målbeskrivelser for efterårsse-
mestret, 
2) Kommissorium for udvalg vedr. revision af OK1, 
3) Kommissorium for bach/kand.opgave udvalget, 
4) Det tværfaglige stuegangsprojekt.Forslag vedr. 
udbud af fag til meritstuderende skal behandles. 
Der skal træffes beslutning om eksamen i hhv. cel-

lebiologi og genetik. 
Flere synes det var en dårlig ide at evaluere 
genetikken selvstændigt. Det er dog svært at tage 
stilling da der ikke foreligger noget udkast. Man 
var enige om, at det kan være en løsning at evalu-
ere genetik selvstændigt, men på samme dag som 
cellebiologieksamen.
Der var enighed om at hvis oplægget til semestret 
er godt, kan man godt gå ind på en todelt eksamen 
der ligger samme dag.
Forslag om merit for klinikophold på baggrund 
af vikariat. : 
Kan man bruge et vikariat som klinikophold? Der 
er mange problemstillinger heri. Bl.a. er der jo i 
sagens natur ingen undervisning. Vi har netop 
arbejdet for at de studerende gn deres klinikophold 
gradvist opgraderes, får egentlige arbejdsopgaver 
og selvstændigt arbejde, MEN under kontinuerlig 
supervision. Dette for at undgå, at den studerende 
kastes ud i den kliniske hverdag i forb. med turnus 
uden at være klædt ordentligt på. Forslaget er i 
direkte modstrid hermed. 
Man må overveje, hvad det er, man laver på et 
vikariat i forhold til, hvad det er man laver på 
klinikophold, hvor man er i en undervisningssitu-
ation. Hvad er målsætningen med klinikopholdet 
og lever et vikariat op til denneDet er en vigtig 
principiel beslutning, der umiddelbart er taget på 
baggrund af en dispensationsansøgning.  Og det 
er problematisk, at der ikke foreligger et oplæg, 
så MSR har mulighed for at behandle forslaget 
ordentligt.    

6. Sundrådet: 
Møde med dekanatet. Dekanatet giver penge til 
sundrådet, som rådet som kan dele ud af.  

8. Henvendelse vedr. 3. semester:
Vi bør som fagråd gøre noget ved de mange hen-
vendelser ang. 3. semester og arbejdsbyrden. Det 
påpeges at de studerende er glade for kurset, men 
det er for presset. Kunne man ikke også overveje 
at inddrage andre faggrupper i undervisningen, 
f.eks. fysioterapeuter. Der var flere der udtrykte 
en positiv stemning overfor at indføre en tentamen 
på semestret. Det er ønskværdigt at øge det faglige 
niveau for bredden og ikke for de ”topstuderende”, 
dette kunne måske ske ved at indføre en eksamen. 
Sabrina sender brevet i morgen
   
9. AMEE
Ligger fra d. 14.-18. september
Simon Krabbe og Sabrina kommer måske via SN, i 
så fald vil der være to der kan komme med fra MSR. 
Senest svar til Sabrina lørdag d. 29. april kl. 12.
Vælger man at tage med forventes det at man 
holder et oplæg på næstkommende MSR-møde.

10. Sommerhustur: 
Der kommer egenbetaling hvis det bliver til 
noget

11. Ansøgning fra Sund Børn: 
Der er ansøgt om penge fra Sund Børn. MSR vælger 
ikke at bevilge pengene, da det ikke er et MSR-
anliggende, men fakultetsanliggende

12. Basisgruppebar: 
De forskellige tjanser blev delt ud.

13. Køb af sofa: 
Sabrinas tidl. læsemakker har doneret en sofa. 
Den skal bare afhentes. Morten arrangerer af-
hentning. 

14. Meddelelser: Sund Børn har åbnet. Liv har 
skrevet en mail til biblioteket og opfordret til at 
man skriver et oplæg i MOK og informerer om 
biblioteksstruktur, nye læsepladser osv. 

15. Evt. 
Der er en workshop om bologna-processen i Bristol. 
Mie vil gerne med. Vi skal lave en ansøgning om 
penge, det vil man gerne. Sabrina sender en mail 
om den hvis der skulle være nogen der. Sabrina 
indsender forslag om at man laver en vedtægt-
sændring således at mødet er beslutningsdygtigt 
selvom dagsorden ikke er trykt i mok bare den har 
været på hjemmesiden når den engang kommer 
op at køre. 

Ad. 7
Vi har planlagt at holde ekstraordinært MSR-møde 
om 4.-5. semester i den nye studieordning. Hvordan 
ønsker vi at fordele timerne? Vi skal have formu-
leret nogle ”spiselige” oplæg til mødet som kan 
danne grundlag for en kvalificeret diskussion.

Ad. 8
Simon Krabbe er repræsentant i 2. semesterud-
valget og har ønsket at vi tager en grundigere 
diskussion om udformningen af 2. semester den 
nye studieordning- bl.a. på baggrund af de problem-
stillinger der har været taget op i udvalget. Simon 
vil kort orientere om problematikken, hvorefter vi 
må tage stilling til hvilken holdning Simon skal 
bære videre.

Ad. 9
Der er indkommet to ansøgninger om at komme til 
AMEE til september. Vi har 10.000 kr på budget-
tet til AMEE rejser så MSR skal beslutte hvem og 
hvordan vi sender af sted.

Ad. 10
Vi skal afholde påskefrokost lørdag d. 8/4 hos Chris-
tiane og vi skal have samlet op på evt. løse tråde og 
have tilmeldt folk. Der er etableret mad-tusser. J

Ad. 11
Vi skal i år igen deltage i basisgruppebaren som 
kommer til at ligge 28/4 og vi skal have fundet ud 
af hvor mange der kan deltage på selve dagen med 
at hjælpe med barvagter- et tema for vores bar og 
vi skal evt. have bestilt nye t-shirts?
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EKSTRAORDINÆRT MØDE 
OM NY STUDIEORDNING 
2006 TORSDAG D. 6/4-
06 KL. 16:15- 18 I STORE 
MØDESAL
Dagsorden:
1.   Formalia  2 min
2.   INTRODUKTION til mødets tema 
v. formand, Sabrina Eliasson. 5 min
3. Hvorfor vil vi have integrerede kurser  
og eksamener? Simon Serbian  10 min
4. Hvorfor have organkurser i stedet for 
”fag”? Det historiske perspektiv. v. tidl.studieleder 
og nuværende vicestudieleder, Poul Jaszczak 
10-15 min
5. Studienævnsgruppens tidligere ønsker 
vedr. 4. og 5. semester vs. Besparelsesproblema-
tikken v. næstformand i studienævnet, Helene 
Hvidman 10 min
6. Debat og spørgsmål 45 min
7. Evt.   5 min

Til stede: Sabrina Eliasson, Christiane Bak, 
Helene Hvidman, Steven Andersen, Madelene 
Engdahl, Anne Holm, Tine Marie Pedersen, Line 
Malmer, Simon Serbian, Rasmus Sørvig

Formalia: 
Sabrina blev valgt til ordstyrer, Christiane refer-
ent. 

Sabrina introducerer: Vi snakker  4., 5. semester 
igen, da der er sket ændringer, siden der blev 
afholdt et møde om studieordningen, idet der  er 
blevet gennemført besparelser. Ny studieordning, 
2006 er ved at implementeres.

3. Simon Serbian:
Simon Serbian fortæller at han har været med til 
at lave den ny studieordning. Den forrige var fra 
1986. De studerende ønskede integration af fagene. 
Integration kan betyde to ting: Det kan være en 
sammensmeltning af relevante fagelementer. Eller 
det kan betyde en samling af studieelementer der 
unaturligt er adskilte.

Anatomi, biokemi, fysiologi er eksempler på fag 
der har været der i meget lang tid, og derfor kan 
det være svært at ændre på det. Infrastrukturen 
gør dette svært at ændre idet folk jo er ansatte på 
institutterne og det er derfra pengene kommer.
Ulla Wewer skal implementere den nye studi-
estruktur, det betyder at der kommer færre insti-
tutter, der er bredere 

Hvorfor ønsker man integration? 
Opsplitningen var unaturlig. Nu afspejler or-
gankurserne virkeligheden på en anden måde, 
kroppen er jo også opbygget af organsystemer. 
Funktion og anatomi hører sammen, og det er dette 
man gerne vil afspejle i ordningen. Det forhindrer 

også gentagelser i undervisningen. I klinikken er 
folk også syge i organer ikke i fag.

Hvordan integrerer man? ”Turning upside down”: 
Man tager det grundlæggende humanbiologi på 
1. semester. Derefter ”spiral-curriculum.” Vender 
studiet om lag på lag. I sidste ende kan organkurs-
erne bliver hver sin blok.

4. Poul Jaszczack
PJ er uddannet på fakultetet. Dengang var studie-
ordningen præget af skarpe afgrænsninger. 
Dengang var den topografiske anatomi, hvor det 
hele blev samlet ikke noget man brugte meget tid 
på, da man brugte tiden på at lære udenad. Man 
blev testet på anatomien splittet op i alle detaljerne. 
Der blev lagt vægt på detaljer, men man lærte ikke 
meget om det store billede. 

I 1976 begyndte man at lave en ny studieordning:
Man talte om integration og i problembaseret 
læring: PBL, hvor man tager udgangspunk i det 
man møder ude i arbejdslivet. 
Man diskuterede om det, der skete på uddannelsen 
stemte overens med de krav man stillede til en 
uddannet læge.
Overbelastning: Det er umuligt at følge med i alle 
fagdiscipliner så hurtigt som det går nu. 
Stormøder på fakultetet: Man var enige i at 
anatomi var vigtigt men at det var meningsløst 
med alle de detaljer. Man måtte finde en passende 
balance. 
Da man evaluerede ordningen måtte erkende at 
man ikke med ordningen af 1976 havde opnået 
noget af dette.
Man måtte definere et grundlag: basallægen. 
(men huske, at der hele tiden stilles nye krav til 
lægen)
Det endte med, at man i sidste ende kom med 
kurser der var lig det gamle; f.eks., at anatomi 
var det vigtigste.

Den nye plan: (2000-ordningen) 
Fagene ”lever” ikke alene. De hænger sammen
Er målsætningen nået: Der er stadig et overload. 
Der er organkurser, men der mangler det sid-
ste med, at institutter arbejder sammen fuld-
stændigt. 
PBL: Vanskeligt at indføre, da der er mange 
elever. I stedet har man Studenteraktiverende 
undervisning.
Spiralmodellen kom også til: Den betyder at man 
starter på et niveau og vender tilbage og fylder 
mere på. 

Helene Hvidman holdt et oplæg om hvad der sker 
med revideringen af 4.-5. semester. 
Der er flere problemstillinger, der arbejdes med: 
Tidlig Almen Medicin og Sundhedspsykologi, 
Cellebiologi, metodekursus og OSVAL, farma-
kologi, 3 semester, energiomsætningskurset og 
eksamensformer. 

Man har opstillet forskellige løsningsforslag. 

Tidlig almen medicin og sundhedspsykolo-
gi:
• Kurset deles:
-  Tidlig patientkontakt på 1. semester
-  Sundhedspsykologi på 2. semester
• Evalueringen sker særskilt 
-  TPK evalueres ved en 20 min tentamen
Cellebiologi – 2 modeller
• Opdeling i et cellebiologisk og et vævshistolo-
gisk 
• Et integreret cellebiologisk kursus inkl. histologi, 
biofysik +/- genetik

Metodekursus
• Bedre integration af delelementerne
• Sammentænkning med senere studieelementer 
på del 3 samt OSVAL

OSVAL
• Bachelorprojekt
• Ugerne samles og forløbet afkortes: in-
tro på 4. semester,knap 5 skriveuger på 5. 
semester,aflevering senest på 6. semester

3.semester
• Ekstra luft svarende til ca. 3 uger 
• Revision af kursus: Mere klinisk orienteret, bedre 
målbeskrivelser 
• Tidlig klinisk ophold

4. semester
– Organkursus 2 (mave, tarm, lever)
– Organkursus 3 (hjerte, lunge, blod)
– Organkursus 5 (energiomsætning, muskler 
mm)

5. Semester
– Organkursus 4 (nyrer)
–  Organkursus 6 (endokrinologi)
–  Kursus i immunologi og almen patologi
–  OSVAL/Bach.opgave

Etablering af blokkurser og tentamen efter 
hvert af disse 
OK 5 ønskes integreret med hhv. OK 2 og 3.
OK 4 og 6 evalueres samme dag men beståelsen af 
den enkelte del gøres uafhængig af den anden.
Immunologi og almen patologi afvikles sideløbende 
i en blok og evalueres efter samme model som tenta-
men på 1. semester.
Man ønsker også en eksamination på tværs af 
organkuserne: Integrerede cases som grundlag 
for eksamination i sammenhængen mellem or-
gansystemerne
Da detailviden er testet i forbindelse med ten-
tamenerne skal fokus IKKE være detaljer men 
overordnet forståelse for organernes indbyrdes 
samspil.  

Farmakologi
Timerne samles og afvikles i begyndelsen af 6. 
semester.

EN SANGER I MAVEN?
Panumkoret sang, som nogle (få) opdagede en 
minikoncert under fredagsbaren forrige fredags. 
Dette bl.a. med det formål, at vi gerne vil se nogle 
flere dygtige sangere (helst tenorer og basser) i 
vores kor til dette efterår. Vi er et kor, der består 
primært af medicinstuderende og færdige læger, 
men også en god blanding af andre. Vi øver hver 
tirsdag kl. 18 i Karmel, Vedbækgade 12, som er 
Stefanskirkens menighedshus. Vi synger primært 
klassisk, men af og til også lidt rytmisk, især til 
fester og lign.

Hvis du har lyst, så duk op på tirsdag og prøv at 
synge med, eller kom til vores kordag på søndag 
d. 17/9 kl. 11.30 til 17.00 samme sted.
Håber at se en masse dygtige sangere!

Mvh Panumkoret
www.panumkoret.dk

IMCC HOLDER LANDSMØDE OG GENERALFORSAMLING
Weekenden d. 6. til 8. oktober 2006. 
Mødet er åbent for alle, både nye og gamle IMCCere samt almindeligt interesserede. 
Det foregår i København og koster 120 kr at være med - prisen dækker kost og logi samt transport hvis du 
kommer fra enten Odense eller Århus.
Hvis du har lyst til at deltage men gerne vil vide mere, så skriv til Henriette på e-mail: rysse@stud.ku.dk 
eller tilmeld dig med det samme på e-mail: board@imcc.dk 
(husk at opgive navn, tlf., om du vil benytte fællestransport fra enten Odense eller Århus samt om du er 
vegetar/ikke vegetar). 

Tilmeldingsfrist er fredag d. 29.september.

Basisgrupper
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3OM1-
GENERALFORSAMLING
3om1 holder generalforsamling 
i forbindelse med IMCC’s 
årlige generalforsamling 8/10 i 
København. 

Nærmere besked følger ang. tidspunkt vedtægt-
sændringer o.l.
Alle medlemmer og interesserede er velkomne.
Kontakt venligst national-formand Ulrik Fassel:
HUF@studmed.au.dk.

MENTAL HEALTH I DEN 
TREDJE VERDEN
Onsdag d. 27. september arrangerer RwanDAn-
mark en oplægsaften om Mental Health. Aline 
og Abdallah, to Rwandiske medicinstuderende, 
fortæller om den rwandiske befolknings psykiske 
følger af folkemordet i 1994 hvor omkring 900.000 
tutsier blev dræbt af hutuerne.
Der vil også blive et oplæg om tortur fra en medar-
bejder fra RCT.

Vi glæder os til at se dig i store mødesal kl 17:30 
d. 27. september.

Venlig hilsen RwanDAnmark

Kære medstuderende
I inviteres hermed til Sehats 3. store arrangement omkring den etniske patient. Denne gang omhandler 
arrangementet etniske minoriteters sundheds- og sygdomsopfattelse. 
Udgangspunktet vil være den teoreti
ske baggrund for opfattelse af sygdom og sundhed. Med dette afsæt vil paneldeltagerne forsøge at afspejle 
hvordan de håndterer patienter med anden etnisk baggrund. Desuden vil man forsøge at sætte en praktisk 
tilgangsvinkel på hvordan sundhedspersonalet i hverdagen kan anvende denne viden til at forbedre forhold-
ene for denne patientgruppe. Kom og få svar og viden om, hvad patienten mener, når de snakker om kolde 
og varme spiselige ting, om varm medicin, onde øjne, og hvilken betydning et udsagn som ”hjertet ikke har 
det godt” kan have.

Ordet ”Sehat” betyder helbredstilstand eller sundhed på over 10 sprog inkl. tyrkisk, urdu, farsi og arabisk. 
Og vores hovedformål med foreningen er netop at formidle sundhedsoplysning og øge sundhedsbevidsth-
eden blandt de etniske minoritetsgrupper i Danmark. Dette forsøger vi at opnå ved bl.a. mange forskellige 
aktiviteter, heriblandt diverse arrangementer på Panum Instituttet.
Til dette spændende arrangement starter vi med oplæg fra vores meget kompetente panel, hvorefter der vil 
afslutningsvis vil være en spørgsmåls- og debatsession. Yderligere har vi år igen bogpræmier på højkant.

Panalet består af: 
Beth Elverdam, lektor, mag.scient.
Gretty Mirdal, professor, dr.phil
Jette Vibe-Petersen, overlæge

Arrangementet afholdes:
Torsdag d. 21. september fra kl. 16.30-18.30 på Panum Instituttet i Lundsgaard Auditoriet.

I Rwanda er kvinder seje afhængig af, hvor meget de kan bære på hovedet.  Næsten 
samme kvaliteter værdsættes på MOK...

TILBUD FRA 
STUDENTERPRÆSTEN 
– UGE 38
OKTOBERFEST
Tid: 
Fredag den 29. oktober kl. 18.30
Sted: 
Sankt Johannes Kirke og Sankt Johannesgården, 
Blegdamsvej 1B, kælderen, ved Sankt Hans Torv
Pris: 
Kr. 75,- som betales ved indgangen
Tilmelding: 
Til oktoberfest-dk@hotmail.com, telefon 28 75 70 
94 eller ved personlig henvendelse på kontoret. 
SENEST onsdag den 27. september.

Debatforum: ”Videnskaben og alt 
det andet”
Tidligere semestres studiekreds er blevet ramt af 
forandring. Møderne bliver nu holdt hyppigere, og 
der vil være lagt op til mindre forberedelse og mere 
fri debat. Studenterpræstens debatforum vil være 
et sted, hvor man kan diskutere emner som ligger 
mellem videnskaben og resten af verden – mest 
dog det mere uhåndgribelige som religion, kunst, 
etik og filosofi. 

Studenterpræsten vil komme med et kort oplæg om 
et emne som fx: tro & viden, evolution & design, 
Darwin & Grundtvig, kemi & kærlighed; etik & te-
knik, vilje & instinkt, kunsten & videnskaben – og 
derefter er ordet frit. Kom selv med flere forslag!

Tid: 
Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.30 – 17.30; dato-
erne er 26/9 – 10/10 – 24/10 - 7/11- 21/11- 5/12) 
Sted: 
HCØ. 

Nærmere oplysninger kan fås på 28 75 70 94 eller 
pnh@adm.ku.dk

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

Strikkecafeen er åben hver torsdag. Kom og brug 
dine hænder et par timer på noget hyggeligt og 
nyttigt. Du er velkommen, uanset om du er 100 % 
nybegynder eller en erfaren strikker. Vi har pinde 
og garn, så du kan komme i gang. Vi har også 
masser af gode ideer og opskrifter, hvis du mangler 
inspiration. Og så er der altid kaffe og lidt lækkert 
til den skrantende sukkerbalance!

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

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 
Panum (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
Mail: pnh@adm.ku.dk / mobil: 28 75 70 94
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GRØNLANDS GRUPPEN 
I IMCC SØGER NYT 
MEDLEM
 
IMCC Grønland formidler hvert år kliniske ophold 
på grønlandske sygehuse af 1 måneds varighed i 
månederne april-september samt enkelte pladser 
om vinteren.
Vi er en gruppe på 5 personer i hhv. Århus, Odense 
og København. Da jeg som pt. eneste medlem i 
København er på vej ud af gruppen næste forår, 
søger vi to nye medlemmer i København. Meget af 
arbejdet i gruppen foregår pr. mail. Hvert medlem 
har sine små ansvarsområder. Vi mødes mindst én 
gang årligt i en weekend i februar, hvor pladserne 
fordeles. Vi bestræber os også på at deltage i IM-
CC’s generalforsamling og møderne for IMCC’s 
undergrupper.  

Kravet for et klinisk ophold med IMCC Grønland 
er bestået 8. semester. Det vil være fint, hvis du er 
midt i studiet så du kan være med et par år. 

Har du spørgsmål? Skriv til greenland@imcc.dk 

Med venlig hilsen
Marianne fra
IMCC Grønland

I TVIVL OM HVAD DU 
SKAL TIL EFTERÅRET? 
Har du mod på at lære en masse 
nye studerende fra andre lande 
at kende? Vil du lære mere om et 
klinisk speciale? 
Rejs ud med IMCC exchange! 
Der er stadig pladser tilbage…

Brasilien:    1 plads 
Canada:    1 plads
Makedonien:   1 plads
Nigeria:    3 pladser
Scotland (Edinburgh):  1 plads
Slovenien:    1 plads
Thailand:    1 plads
Tatarstan:   1 plads
Taiwan:    2 pladser

Interesseret? Det er ansøgning efter først-til-mølle  
princippet… pladserne gælder indtil marts 2007.
kontakt NEO på: neo@imcc.dk!

GENERALFORSAMLING I 
SAKS
D. 25. september holder vi 
generalforsamling kl.17 i FADLs 
mødelokale.

Først vil vi afholde generalforsamling med bl.a. 
valg til bestyrelsen, og derefter holder vi et 
månedsmøde. 
Jeg håber at mange vil møde op den dag og benytte 
deres indflydelse i foreningen. 
Jeg håber desuden I vil overveje, om I Kunne have 
lyst til at stille op til bestyrelsen eller måske som 
ny formand? 
Jeg modtager gerne forslag til aktiviteter af faglig 
eller mere social karakter i forbindelse med gen-
eralforsamlingen.
Jeg modtager meget gerne tilbagemeldinger om 
fremmøde og evt. ønske om opstilling, men det vil 
også være muligt at stille op på selve dagen.

STED : FADL’s mødelokale
TID : Mandag den 25 september kl 17

Med venlig hilsen

Anders Klahn, 
Formand
SAKS 

Forlaget Munksgaard Danmark 

sponserer en studerende med 

lærebøger fra forlaget gennem 

resten af medicinstudiet

Vind bøger til resten 

af dit medicinstudie!

Læs mere om konkurrencen på:

www.munksgaarddanmark.dk
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3. semester           
301 Fredag 06-okt 09:00 TA   
302 Fredag 06-okt 09:00 TA   
303 Fredag 06-okt 09:00 TA   
304 Fredag 06-okt 10:00 TA   
305 Fredag 06-okt 10:00 TA   
306 Fredag 06-okt 10:00 TA   
307 Fredag 06-okt 10:00 TA   
308 Fredag 06-okt 10:00 TA   
309 Fredag 06-okt 10:00 TA   
310 Fredag 06-okt 10:00 TA   
            
            
4. semester           
401 Mandag 02-okt 12:00 TA   
402 Mandag 02-okt 12:00 TA   
403 Mandag 02-okt 12:00 TA   
404 Mandag 02-okt 12:00 TA   
405 Mandag 02-okt 12:00 TA   
406 Mandag 02-okt 12:00 TA   
407 Mandag 02-okt 12:00 TA   
408 Mandag 02-okt 12:00 TA   
409 Mandag 02-okt 12:00 TA   
410 Mandag 02-okt 12:00 TA   
            
            
8. semester     
KRH 1 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover   
KRH 2 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover   
KRH 3 Torsdag 21-sep 13:00 Hannover   
            
KKK 1 Tirsdag 26-sep 10:00 TA   
KKK 2 Tirsdag 26-sep 10:00 TA   
KKK 3 Tirsdag 26-sep 10:00 TA   
            
            

SCOREBOGEN 2006 
TIDER TIL BILLEDTAGNING

11. semester           
KKA 1 Torsdag  21-sep 10:00 Hannover   
KKA 2 Torsdag  21-sep 10:00 Hannover   
KKA 3 Torsdag  21-sep 10:00 Hannover   
KKA 4 Torsdag  21-sep 10:00 Hannover   
KKA 6 Torsdag  21-sep 10:00 Hannover   
KKK 1 Torsdag  21-sep 11:00 Hannover   
KKK 2 Torsdag  21-sep 11:00 Hannover   
KKK 3 Torsdag  21-sep 11:00 Hannover   
KKK 4 Torsdag  21-sep 11:00 Hannover   
KKK 5 Torsdag  21-sep 11:00 Hannover   
KKK 6 Torsdag  21-sep 12:00 Hannover   
KRH 1 Torsdag  21-sep 12:00 Hannover   
KRH 2 Torsdag  21-sep 12:00 Hannover   
KRH 3 Torsdag  21-sep 12:00 Hannover   
KRH 4 Torsdag  21-sep 12:00 Hannover

12. semester           
KKA Mandag  25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet   
KKK Mandag  25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet   
KRH Mandag  25-sep 10:45  Auditorie 4062 Rigshospitalet   

12. semester – Gammel studieordning 
KRH   Mandag 25-sep 12:00 Teilum

Semesterfri  6-okt 13:00 foran studenterklubben

Ekstra billedtagning for jer, der endnu ikke har fået taget 
billede, 
samt bestilling/betaling af scorebogen 2006
6-okt  13:00-15:00 foran studenterklubben
10-okt 14:00-16:00 i studenterklubben

Husk 50,- kr til betaling af Panums absolut mest anv-
endte opslagsværk!

TJEK WWW.SCOREBOGEN.COM

INDRE ORGANER
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STUDENTER-
FORSKNING ? 
EN GULEROD
Som studerende kan jeg se flere 
faktorer der gør sig gældende når man 
vælger forskning fra til fordel for f.eks. 
FADL vagter eller andet arbejde. Hvad 
skal der til for at få flere studerende 
til at forske under studiet. Hvilken 
gulerod skal der findes frem.

Forskning gennem hele studiet.
For det første tror jeg ikke at forskning i forbind-
else med studiet kun skal foregå som prægraduat 
forskningsår eller som noget man selv kan tiltuske 
sig gennem forbindelser. Fakultetet burde gøre 
det til en større det af studiet at forske. Det ville 
være oplagt at man startede allerede fra 2. eller 3. 
semester og at man så kunne bruge forskningen i 
forbindelse med OSVAL projekterne. Det ville be-
tyde ekstra arbejde for dem der vælger at bruge tid 
på forskning, men dette kunne måske kompenseres 
på en eller anden måde.

Økonomi
En af måderne at kompensere kunne være gennem 
aflønning. At man som studerende blev aflønnet 
med et beløb der svarer til det man må tjene ved 
siden af SU. Det ville helt sikkert gøre at mange 

studerende ville vælge at forske i stedet for at tage 
vagter. Fakultetet kunne samtidig ansætte en ? 
fondsansøgningshjælper? Denne person skulle 
hjælpe de studerende med at søge fondsmidler.

Ære
På mange udenlandske universiteter, opnår man en 
ekstra æresbevisning i forbindelse med endt studie, 
hvis man forsker under studiet. Her på studiet 
kunne man indføre muligheden for at blive f.eks. 
blive ?cand. med. med hæder indenfor forskning?. 
Det ville også passe godt ind i regeringens ønske 
om at skabe en elite blandt studerende.

Andre kompetencer og merit
Hvis man sideløbende med studiet og forskning-
sprojekt fik tilbudt forskellige kurser i stil med 
dem der tilbydes phd. studerende. Hvis man 
benyttede sig  af muligheden for deltage i dem ville 
få tilbudt at kunne fravælge andre kurser i løbet 
af studiet. Det er vel i bund og grund ideen med 
ECTS systemet.

Gaver, rejser og andre gulerødder
Der bliver snakket meget om samarbejde mellem 
universiteterne og erhvervslivet. Dette kunne 
udnyttes til at finde sponsorer som kunne betale 
nogle ekstra gulerødder til de studerende der vil 
forske. Det kunne være i form af gavekort til at 
betale studiebøger med. En rejse til en konfer-
ence, hvor man kan komme til at præsentere sine 
forskningsresultater. En bærbar computer vil jo 

altid falde på et tørt sted hos en studerende. Listen 
med attraktive ?gulerødder? er lang når man er 
studerende på SU.

Obligatorisk forskning
En helt anden mulighed er at vende bøtten og 
gøre det obligatorisk at forske under studiet. Det 
ville kræve at fakultetet reviderede studieplanen 
endnu en gang. Det ville desuden kræve at studiets 
struktur så helt anderledes ud. Det ville være en 
meget dyrere uddannelse end den vi allerede har 
samt det ville kræve endnu større plads, når der 
pludselig skulle være kontorplads til så mange ek-
stra studenterforskere. Med fakultetets nuværende 
sparekrav er denne løsning næppe realistisk.

Hvordan kommer vi videre ?
Jeg vil anbefale alle der har interesse i at forske 
under studiet til at komme til SundRådets Forskn-
ing og Innovations gruppe møder og tilmelde sig 
grupperummet FoI på punkt.ku.dk. Denne gruppe 
arbejder på at forbedre mulighederne for at forske 
under studiet.
Dette var blot min ide til hvordan man kunne få 
flere studerende til at forske under studiet. Jeg 
vil gerne høre om andre ideer, så hold jer ikke 
tilbage.

Med venlig hilsen
Mikkel Pedersbæk Falkenberg
En studerende der gerne vil forske under studiet, 
men kun er på 3. semester.

JA-JA, DER ER STADIG 
LIDT TID TIL D. 1. 
OKTOBER!
- en søndag man kunne bruge på at spise 
en herlig brunch med gode venner, eller 
pleje de tømmermænd der nødvendigvis 
opstår når lønningsdagen falder på en 
fredag… men det er også dagen, hvor 
man igen kan melde sig under fanerne 
som hellig ridder for dansk røde kors, og 
bane vejen for en stabil knæledsartrose 
på trapperne i et socialt boligbyggeri i 
sit nærområde, i et næstekærligt forsøg 
på at skrabe penge sammen til et godt 
formål. 

Men denne gang har røde kors virkelig 
smidt trumf på: tv-reklamer med HKH 
kronprinsen (- ham med Mary). Hvis 
han er med i det, så vil jeg også! Jeg vil 
i hvert fald gerne putte penge i bøssen, 
hvis det er ham der ringer på. Gad vide 
om han også tager Mary og lille prins 
John med? Tænk nu hvis de kom forbi, 
så ville det da være ærgerligt ikke at 
være hjemme, bare fordi man var ude 
at rasle. Måske skulle man bare blive 

Fyld
hjemme og bage en bolle… 
På den anden side… hvis man nu 
melder sig, så kan man spise bollen 
med god samvittighed efter tre timers 
intens trappegang. Tænk over det! Der 
er stadig lidt tid til d. 1. oktober.

PS. Opskrift på fastelavnsboller 
30 stk.
Ingredienser
100 g gær
1 dl mælk
1 dl Sukker
3 æg
8 dl hvedemel
400 g margarine

Rør gær, mælk og sukker sammen. 
Drik en øl. 
Tilsæt æg og derefter mel. 
Drik en øl. 

Rul dejen ud i en tykkelse på ca. 1,5 cm 
på et melet køkkenbord. 
Skær margarinen i skiver, og læg den 
på  2/3 af dejen. 
Læg dejen sammen i 3 lag. 
Rul dejen ud på ny, og læg den igen 
sammen i 3 lag, denne gang på den 
anden led. 
Drik en øl. 
Gentag endnu en gang. 
Rul dejen ud tyndt, og skær den i 30 
firkanter. 
Læg en skefuld creme på hver firkant. 
Fold hjørnerne omkring cremen, og læg 
bollerne med sammenføjningen nedad 
på bageplader. 
Lad dem hæve i en time. 
Tænd for ovnen på 230°. 
Bages midt i ovnen i 10-12 minutter. 
Drik en øl. 
Pyntes med chokoladeglasur.

DEBAT
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Hugget fra neurokirurgisk på RH (sakset fra Politiken)

VPS=Virkelig Pik Størrelse
På den meget informative hjemmeside www.homospot.dk findes en guide for alle af hankøn, homo som straight.
Det drejer sig om guiden “Hvordan du måler din pik korrekt”.
HĐ
IKKE skal gøre. Her er et par eksempler. 

Du skal IKKE måle skyggen!

Nej nej nej

Pungen hører ikke med

KULTURSEKTIONEN
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