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Det sker under
valget

2005/2006

 Tryk: 
 Tryk 16,
 Fiolstræde 10,
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, 
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3, 
2200 København N.    
TLF: 35 32 64 04  
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info   Oplag: 1500
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet  

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for 
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler 
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. 
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder 
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være 
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
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 datastudiesa-
len.

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 indlæg 
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 redak-
tionen 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 illustrationernes 
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 institut-
ter 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

Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)

Denne forside: Jannie Hecht Pedersen

Mandag 18/12: MOK nr 13½, årgang 39 udkommer

Torsdag 21/12: Valget går igang

Mandag 1/1-2007: Av av av yyyøøøøddrk av av av...  
         burger...cola...DVD

Torsdag 1/2-2007: De valgte tiltræder deres poster
  

Søndag 24/12:  Den sædvanlige tilbagevende 
   familietrummerum.   

Mandag 29/1-2007
  12.00 MOK's DEADLINE

Denne   redaktion

MOK

Søndag 31/12:     fami-

Fredag 12/1-2007: Valget slutter
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valg. Vi satser på at det denne gang 
ikke skal gå om. Der er et utal af 
lister du kan sætte dit kryds ved. Men 
kunsten er at gennemskue hvem der 
er gået i forbund med hinanden. For 
at gennemskue dette kan du læse 
mere på www.ku.dk/valg. Der kan 
du også se navnene på de opstillede 
kandidater.

Og hvis du ikke ved hvem du skal 
stemme på så send en blank stemme. 
Det er en tilkendegivelse af at du har 
taget stilling. 

Valgperioden er fra d. 21. decem-
ber 2006 til d. 12. januar 2007. 
Desværre også lige oveni julen og 
eksamensperioden for langt de 

ENDNU ET VALG…?
Det er hårdt at være medicin-
studerende. Ikke mindst fordi 
man ustandseligt bliver min-
det om at stemme. Til folket-
ing, borgerrepræsentation, 
repræsentantskab – ja sågar til 
antenneforeningen, hvor din 
sure nabo kan forhindre dig i 
at se ”de unge mødre” hvis du 
ikke stemmer…

Dét med at stemme, er efterhånden 
en gammel ret i Danmark, som 
daterer helt tilbage fra det herrens 
år 1915. Jeg tæller først fra ind-
førelsen af stemmeret for kvinder. 
Når man nu er blevet givet denne 
hellige mulighed, at sætte sit præg 
på verden om¬kring én, så skal man 
da være et skarn, hvis man ikke 
udnytter den til fulde! 

Derfor opfordrer MOK-redak-
tionen dig til at tage stilling. 
Måske husker du endda at 
stemme, ikke kun én, men to 
gange.

Studienævnsvalg
Det handler om dit studienævn. 
Studienævnet er det sted, hvor 
beslutninger omkring lægestudiet 
træffes, blandt andet udarbejdelse 
og revision af nye studieordninger. 
Nævnet består af 5 underviser-
repræsent¬anter samt 5 studer-
ende. Det er disse 5 studerende, 
som du skal være med til at vælge. 
Der har ikke været valg til disse 
plad¬ser siden atten-hundrede-
hvidkål, eller… det er i hvert fald 
mere end 10 år siden sidst! Men 
nu sker det! 

Bestyrelsesvalg
Som vanligt er der igen bestyrelses-

fleste medicinere. Jeg håber at du 
vil kunne lægge studierne fra dig i 
ca. 1 time, tage stilling, og vigtigst 
af alt: Huske at stemme.

Til sidst vil redaktionen takke Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
for at finansiere denne ekstra-
udgivelse af MOK i anledning af 
valget. 

God jul, godt nytår, pøj pøj med 
eksamen og alt det der

Jannie Pedersen / MOK-red 

MOK
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Demokratiske Medicinere er et nyt, uafhængigt studenterråd som opstiller til studienævnet for medicin. 
Vores grundlæggende mission er at give alle medicinstuderende større indflydelse på planlægningen af vores 
studie.  Som det ser ud lige nu tager ca. 20 mennesker i MSR beslutninger på vegne af 3000 studerende, uden 
nogensinde at spørge os hvad vi mener. Dette opfatter vi som værende helt uholdbart -  medicinstuderende er 
voksne, fornuftige mennesker -  og det bør være en selvfølge at vi alle skal have indflydelse på studiet.

Demokratiske Medicinere

Et nyt studenterråd?
Vi mener ikke, at den nuværende 
situation, hvor MSR sidder på 
samtlige pladser i studienævnet 
er særlig demokratisk. En del 
af problemet er, at det kun er 
en ganske lille kreds på ca. 
20 studerende, som sidder på 
indflydelsen i MSR. Selv siger MSR, 
at deres møder er åbne for alle, og 
at alle medicinstuderende således 
har mulighed for indflydelse 
gennem MSR. De mener altså, 
at når der ikke møder flere end 
ca. 20 studerende op på deres 
møder, er det fordi, vi er ligeglade 
med, hvordan vores uddannelse 
er tilrettelagt. Det tror vi ikke på 

i Demokratiske Medicinere – vi 
tror, at langt de fleste studerende 
er interesserede i at præge deres 
uddannelse. Selv har vi tidligere 
flere gange forsøgt at komme i 
dialog med MSR uden held. En del 
andre studerende har haft samme 
oplevelse.

Vi tror ikke, det kan passe, at 
kun ca. 20 medicinstuderende 
interesserer sig for, hvordan 
studiet er udformet, mens de 
resterende 3.000 er ligeglade. 
Derfor har vi nu lavet et alternativt 
studenterråd -  Demokratiske 
Medicinere.

Hvordan kan alle høres?
På grafen til venstre kan du se det foreløbige resultat af 
en afstemning, vi har haft gennem ca. en uge på vores 
hjemmeside. Den viser, at 90% af de studerende, der 
har deltaget i afstemningen, mener, der bør være syge/
re- eksamen på alle semestre. Vi er naturligvis klar over, 
at en sådan offentlig afstemning ikke er et skudsikkert 
redskab til at høre alle folks mening, men vi syntes 
alligevel det er et skridt på vejen til at alle bliver hørt. 
Demokratiske Medicinere vil arbejde for, at fakultetet 
et par gange om året udsender evalueringsskemaer, 
hvor alle studerende får lejlighed til at sige deres 
mening om, hvad der bør ændres på studiet. Det er 
ikke nok at evaluere de enkelte kurser -  også selve 
studieordningen skal evalueres. Vi ser det som en 
selvfølge, at resultaterne af sådanne evalueringer skal 
tages særdeles alvorligt. Det bedste fundament for et 
godt arbejde i studienævnet må nødvendigvis være at 
vide, hvad alle studerende mener.

Vi håber, du vil tage dig tid til at 
læse om vores holdninger, og 
besøge vores hjemmeside www.
DemokratiskMedicin.dk. Der kan 
du læse meget mere om vores 
politik og deltage i afstemninger 
og debat om forskellige aktuelle 
emner, der vedrører vores 
uddannelse. Synes du f.eks., vi skal 
have læseferie inden eksamen? 
Fungerer PBL- undervisningen, som 
den skal? Skal der være syge/re-
eksamen efter alle eksamener? Og 
bør fakultetet betale rusvejleder-
uddannelsen, så vejlederne ikke 
skal være afhængige af private 
bidrag fra FADL?

www.DemokratiskMedicin.dk

Ja -  men kun i august

Ja -  både i august og februar

Nej

Antal stemmer: 151

Skal der afholdes syge/re-
eksamen efter alle semestre?

10%

51%

39%
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Vi  v i l  a rbe jde  fo r :

• Syge/ re - eksamen
   på  a l l e  semes t r e

• 3  uge r s  læse fe r i e   
  i nden  de  s to re    
   eksamener

• Rusve j l edn ingen   
   ska l  be ta l e s
   a f  f aku l t e t e t ,     
   s å  ve j l edn ingen 
   i kke  e r  a fhæng ig      
   a f  p r i v a t e  b id rag   
   f r a  FADL

• PBL - me todens     
   b rug  ska l 
   r e v ide res  k ra f t i g t .    
   Den  funge re r   
   då r l i g t  i  p r aks i s

• S tud i enævne t
   ska l  l y t t e  mere  t i l
   de  s tude rende .  De t  
   e r  i kke  r ime l i g t     
   a t  de t  t og  ove r  5   
   å r  f ø r  e t  f ag  som   
   TAS  b l ev  s toppe t ,   
   s e l vom f age t  s l e t   
   i kke  funge rede .

Du kan  læse  mere    
om vores  po l i t i k  på 
vores  h jemmes ide

Et studenterråd skal lytte til alle studerende
Demokratiske Medicinere er 
opstået, fordi vi ikke mener MSR i 
særlig høj grad har interesseret sig 
for, hvad vi studerende rent faktisk 
mener om forholdene på studiet. 
Vi synes fx. ikke, det er acceptabelt 
at et fag som TAS på 1. og 2. 
semester forsatte i over 5 år, før 
det blev stoppet. Enhver, der har 
haft faget, ved at undervisningen 
oftest slet ikke fungerede, og 
studienævnet kunne også se dette 
gennem evalueringsskemaerne. 
Alligevel måtte ca. 2500 
studerende gennem dette 
meningsløse fag, før det omsider 
blev revideret. Tilsvarende mener 
vi, det er uacceptabelt, at der 
kun er syge/re- eksamen på 1., 
2., 6., 7., og 12. semester. Det 
bør være en selvfølge, at der er 
adgang til syge/re- eksamen på 
alle semestre på et studie som 
vores, og dette burde have været 
løst for længe siden. 2000-
studieordningen er trods alt over 
6 år gammel, så der har været 
masser af tid til at tage sig af 
disse problemer. Der kan nævnes 
masser af tilsvarende eksempler 
– mangel på læseferie, problemer 
med obligatorisk undervisning 
som f.eks. blodtypeserologi på 7. 
semester, dårligt fungerende PBL-
undervisning etc.

Hvem er ansvarlig?
Det er studienævnet, der er 
ansvarlig for undervisningen, og 
MSR har de seneste år været de 
eneste studenterrepræsentanter 
i studienævnet. Demokratiske 
Medicinere mener ikke, MSR løser 

denne opgave på en måde, vi som 
studerende kan være tilfredse 
med. Vi synes, det er tid til at 
studienævnet tager hånd om de 
problemer ved studieordningen, 
som fylder meget for de fleste 
medicinstuderende. Det hjælper 
jo ikke noget, at studerende er 
repræsenterede i studienævnet, 
hvis denne indflydelse ikke 
bruges på de vigtigste områder. 
Demokratiske Medicinere er derfor 
klar til at varetage alle studerendes 
interesser i studienævnet. 
Vi mener, at det vigtigste 
udgangspunkt for at repræsentere 
de studerende, er at spørge alle 
studerende hvad de mener. 

Samarbejde er en selvfølge
For en god ordens skyld vil 
vi nævne, at Demokratiske 
Medicinere naturligvis samarbejder 
konstruktivt med alle, vi 
overhovedet kan blive enige med. 
Skulle vi således komme til at 
sidde i studienævnet sammen 
med repræsentanter fra MSR, 
er det en selvfølge, at vi vil 
samarbejde på de punkter hvor 
det er muligt. Vi har allerede 
et udmærket samarbejde med 
en anden konkurrerende liste: 
”Medicinerlisten”. Eftersom 
Demokratiske Medicinere og 
Medicinerlisten er enige på en 
række punkter har vi valgt at 
indgå et valgforbund, for at ingen 
stemmer på de uafhængige lister 
skal gå til spilde. Vi håber, at 
du ved at afgive din stemme, vil 
være med til at sikre nye tider i 
studienævnet.

Vores kandidater til studienævnet: Jens Helby Petersen, Halfdan Holger Knudsen og Maria Eiholm Frederiksen

www.DemokratiskMedicin.dk



6

WWW.MEDICINER.NU 

BeSTEM over DIT fagråd! 

     

MSR’s kandidater til 
Studienævnet: 

Bjarne Nordstrøm Kjær, 10. sem 

Melanie Østergaard-Veber, 8. sem 

Sabrina Eliasson, 6. sem 

Line Malmer, 5. sem 

Steven Andersen, 2. sem 

Suppleanter:

Kenneth G. Andersen, 11. sem 

Anne Holm, 9. sem 

Madelene Engdahl, 4. sem 

Joachim Enemark Mygh, 3. sem 

Hvad er MSR? 

- MSR er DIT fagråd på medicin 
- Alle er velkomne til vores møder, som bliver annonceret i MOK, over 

mailinglisten og nu også på vores nye hjemmeside 
- Alle fremmødte har tale- og stemmeret og alle kan naturligvis bede om at få 

punkter til debat på dagsordenen 
- MSR har årelang erfaring med studienævnsarbejdet og udvalg herunder og det 

giver en god overlevering af viden til de nye studienævnsrepræsentanter. 

Sæt kryds ved DIT fagråd! 

VALG TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
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WWW.MEDICINER.NU 

Hvad har MSR udrettet de sidste 2
år?

I Studienævnet: 

Integreret cellebiologi uden genetik på 2. 
sem 

Afskaffet TAS kurset 
Nyt kursus i Tidlig PatientKontakt ligger på 1. semester 
og Kursus i Sundhedspsykologi ligger på 2. semester 
som i øvrigt en eksamen med hjælpemidler.  

Mere tid på 3. semester
Metodekurset er flyttet til 4. semester og derfor er der nu 
2 ekstra uger til 3. sem. 

Re-eksamen på 4. semester 
MSR arbejder selvfølgelig for re-eksamener, hvor der er 
behov for det- herunder på 4. semester! 

Opdeling af 5. semester i blokkurser 
I stedet for én stor eksamen er der nu to: én i Nyre-
Endokrinologi og én i Immunologi-Patologi 

Al farmakologi er taget ud af 4. og 5. 
semester 
Farmakologien skal samles mere og det bliver et sted på 
6.-9. semester, højst sandsynligt i en ”Basal 
Farmakologi” blok 

Udenfor Studienævnet:
- 3 pladser til lægeløftet 
- mikrobølgeovne og elkedler i kantinen 
- 40 ekstra læsepladser i biblioteket 
- computere til eksamen 

MSR kæmper for DIT studiemiljø

Hvad kan du forvente af MSR de 
næste 2 år? 

Holde skarpt øje med 3. semesters 
evalueringer 
Studienævnet besluttede at lade det nye 3. semester 
køre 2 semestre og derefter skal arbejdsbelastningen 
igen vurderes- såfremt den stadig er for høj, skal der 
gøres noget drastisk ved dette. Desuden vil MSR 
gerne diskutere eksamensformen på 3. semester- er 
der bedre måder at afholde eksamen på? 

Opdeling af 4. semester i blokkurser 
5. semester er allerede delt og indtil videre har vi 
fået en re-eksamen, men MSR vil arbejde hårdt for 
at få delt 4. semester i to mindre kurser med hver 
sin (mindre) eksamen. 

Revision af 6.-9. semester
Det vigtigste er at identificere og forbedre de 
dårlige elementer og kæmpe med næb og kløer for 
bevarelse af de gode elementer. Noget vi bl.a. vil se 
på er, hvorfor så mange studerende dumper 8. i 
forhold til 6. semester. Og hvad vi kan gøre ved 
det?! 

Sætte 10. semester på dagsordenen 
10. semester går dårligt og ingen har indtil videre 
haft den gyldne løsning. Ét forslag kunne være at 
rulle undervisning og klinikopholdet samtidig? 
Desuden bør eksamen i Retsmedicin tages op, da 
den ikke tester det relevante 

En fælles OSKE i Gyn/Obs og Pædiatri? 
12. semesters belastningen på afdelingerne kan 
heldigvis forventes at aftage, alene fordi vi bliver 
færre studerende. En anden måde at skabe mere luft 
på et meget presset semester kunne være en fælles 
eksamen i Gyn/Obs og Pædiatri? 

- DIT fagråd har erfaringen 
- DIT fagråd ved at studienævnsarbejdet kræver hårdt arbejde og tager lang tid 
- DIT fagråd vil have kvalificerede undervisere- uanset undervisningsformen! 
- DIT fagråd er ikke imod læseferie, tavleundervisning eller re-eksamener (hallo- hvem er det??) 
- DIT fagråd tager sagen op selv om den ikke står skrevet i vores valgprogram 

- DIT fagråd er der for DIG! 

VALG TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
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        Hurra!! Der skal være valg på medicin!

        Som du måske allerede ved, er der valg til Studienævnet         Som du måske allerede ved, er der valg til Studienævnet 
        for Medicin i perioden 21. december til 12. januar.         for Medicin i perioden 21. december til 12. januar. 
        Studienævnet er det sted, hvor beslutninger om lægestudiet         Studienævnet er det sted, hvor beslutninger om lægestudiet 
        træffes, f.eks. timefordeling, undervisningsformer,         træffes, f.eks. timefordeling, undervisningsformer, 
        læselister, eksamen, fordelingen af kurser m.v. Nævnet         læselister, eksamen, fordelingen af kurser m.v. Nævnet 
        består af 5 repræsentanter fra lærerkollegiet og 5 stude-        består af 5 repræsentanter fra lærerkollegiet og 5 stude-
        rende. Nævnet er med andre ord både lærerkollegiets  og         rende. Nævnet er med andre ord både lærerkollegiets  og 
         de studerendes valgte ”folketing”. Der er en særlig rund          de studerendes valgte ”folketing”. Der er en særlig rund 
        til at fejre netop dette valg, fordi det er første gang i rigtig         til at fejre netop dette valg, fordi det er første gang i rigtig 
        mange år, at de studerendes repræsentanter ikke har været         mange år, at de studerendes repræsentanter ikke har været 
        udvalgt på forhånd. Hidtil har det været sådan, at kun MSR         udvalgt på forhånd. Hidtil har det været sådan, at kun MSR 
        har stillet med 5 studerende, men i år er bl.a. vi opstillet          har stillet med 5 studerende, men i år er bl.a. vi opstillet  
        som et alternativ til MSR på en liste med 7 kandidater. Den         som et alternativ til MSR på en liste med 7 kandidater. Den 
        glædelige nyhed er, at du nu kan give din mening til kende         glædelige nyhed er, at du nu kan give din mening til kende 
        ved at indsende den stemmeseddel, du snart modtager med          ved at indsende den stemmeseddel, du snart modtager med  
        posten.         posten. 

        
Vi har et valgprogram, og håber, at så mange som muligt vil tage stilling til, hvem de vil stemme på. Selvom valget desværre 
ligger midt i eksamenslæsning, jul og nytår, så husk at indsende din stemmeseddel. Vi ønsker et bredt samarbejde med alle 
medlemmerne af studienævnet, både studerende og undervisere. Vi ser det ikke som “de studerende mod lærerne”. Vi vil støtte 
den gode, åbne, demokratiske proces, hvor der lyttes til alle gode argumenter og betragtninger - hvad end disse måtte komme fra 
undervisere eller studerende.

Læs vores valgprogram og STEM til valget!

- MEDICINERLISTEN, Københavns Universitet, december 2006.
Simon, Kristian, Henriette, Simon, Rasmus, Lasse og Petter
Kandidater til studienævnet
www.medicinerlisten.dk

VALGPROGRAM FOR MEDICINERLISTEN
Medicinerlisten vil arbejde for de medicinstuderende på Københavns Universitet. Vores primære motivation for at stille op til 
studienævnet er, at vi vil give de medicinstuderende muligheden for, ved et egentligt valg at udpege, hvem der skal repræsentere 
dem i studienævnet. Der har længe været en meget dårlig kontakt mellem de brede grupper af studerende og de 5 studenter-
repræsentanter i studienævnet. Og det er vores indtryk, at der også på en række punkter er en betydelig uoverensstemmelse 
imellem det, fl ertallet af de studerende går og mener, og så den linie, som lægges i studienævnet. F.eks.: 

• Læselister 
Det forekommer os total uforståeligt, at man har forbudt læselister og erstattet dem med ”målbeskrivelser”! Dette synes da også 
afspejlet i virkeligheden, idet langt de fl este fag har valgt at trodse studienævnet og derfor har lagt læselister ud alligevel. Vi øn-
sker ikke at afskaffe det frie lærebogsvalg. Læselisterne skal kunne bruges både til forelæsninger, holdundervisning og eksamen. 

• Læseferie
Læseferien er afskaffet af de studerende. Altså de studerende, som har tegnet den politiske dagsorden på studiet i de sidste 
mange år. Alligevel er det vores fornemmelse, at hvis man fordelte de to sidste ugers undervisning ud over den øvrige del af 
semestret, så var der mange, der ville have glæde af 2-3 ugers garanteret læseferie. 

VALG TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
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• Bedre holdundervisning
PBL-metoden skal afskaffes, for når timerne bruges på at udfylde 5 kolonner på tavlen med fakta, hypoteser, problemstillinger, 
diskussion og studiemål, gør det undervisningen ufattelig langsommelig, og udbyttet bliver til tider grotesk lavt. Holdunder-
visning skal være rammen for en god og fagligt spændende dialog mellem studerende og underviser – nu er det kun sådan, når 
underviseren dropper PBL-metoden, og faktisk underviser, dvs. begynder at forklare, spørge, tegne fi gurer osv. Hvis undervis-
ningen desuden kun baseres på cases, der jo nogen gange kører ud ad en tangent, så giver det endvidere en fragmenteret udervis-
ning, hvor man som studerende mangler overblik. Vi vil fl ytte fokus fra de ”pædagogiske metoder” over til det konkrete faglige 
indhold, som man møder op for at lære. Inden hver holdtime skal de studerende og underviseren vide, hvad det er meningen, der 
skal gennemgås og diskuteres i undervisningen. Undervisningen kan godt perspektiveres med en case til sidst, men der skal være 
en viden at bygge på, for det er meget svært at arbejde kritisk og problemorienteret med noget, man ikke har lært om. Klinisk 
case-undervisning er derimod mere oplagt til de kliniske fag på fase II, fordi en klinisk case svarer til undersøgelse og behan-
dling af en patient, og fordi de studerende har en viden at bygge videre på. 

• Evaluering og opfølgning på undervisningsforløb
De fl este medicinstuderende har på et eller andet tidspunkt udfyldt et af PUCS forjættede evalueringsskemaer, der udsendes på 
e-mail efter afslutningen af et kursus. Man kan mene, hvad man vil om kvaliteten af spørgsmålene, men det underlige er først 
og fremmest, at de færreste studerende nogensinde har set resultatet af evalueringerne! Hvor blev feedbacken af, så man ved, 
at man ikke blot har svaret til nogle statistikere, der bare skulle bruge fl ere tal at lege med? Det vil vi gerne ændre, således at 
resultaterne af evalueringerne medinddrages i det studenterpolitiske arbejde. 

• Reeksamen/sygeeksamen
Spørgsmålet om fl ere reeksamener/sygeeksaminer, især på fase 1, er næsten altid til debat. Der er et klart ønske fra de studer-
ende om, at der skal være reeksamen/sygeeksamen på alle semestre. Omvendt er det et meget stort arbejde fra lærerkollegiets 
side at lave eksamenssæt og især, når de studerende har indført enorme integrerede eksamener i meget store emner. Vi mener, at 
der bør kunne fi ndes en mere ”spiselig” mellemvej for alle parter. En mellemvej, som kan gennemføres i praksis, hvilket måske 
ikke er muligt med de store eksaminer, der foreligger i den nuværende studieplan. 

• Bedre øvelser / øvelsesvejledninger
Vi mener, der er behov for bedre øvelsesvejledninger til fl ere af øvelserne i både biokemi og fysiologi, samt bedre instruktion 
og teoriundervisning. Vi mener, at tiden kunne bruges bedre, hvis man f.eks. lagde mere vægt på teori i form af undervisning fra 
forsøgslederne og mindre vægt på rapportskrivning. Til fl ere af biokemiøvelserne er der spildtid og overlap mellem indholdet. 
Til fysiologiøvelserne kunne fl ere af vejledningerne godt trænge til en mere klar struktur. Rapporten skal bestå af en besvarelse 
af en række klart defi nerede spørgsmål til sidst i øvelsesvejledningen.

• Forskning
Vi skal som læger være i stand til løbende at tage kritisk stilling til relevant forskning inden for biomedicinsk og klinisk for-
skning. Man kunne i højere grad inddrage relevante, udvalgte forskningsartikler i undervisningen på både fase I og fase II, samt 
revidere indholdet af metodekurset, hvor udbyttet ikke er tilstrækkeligt højt. Desuden kunne man i højere grad åbne op for, at 
studerende, der måtte have interesse herfor, kunne tilknyttes en gruppe af forskere i en periode i løbet af studiet. 

• Revision af 6.-9. semester
Studienævnet har nedsat et udvalg vedr. revision af 6.-9. semester. Det er vigtigt, at udvalget inddrager erfaringer og gode bud 
på ændringer fra alle studerende og undervisere. En stor revision må og skal bygge på en ordentlig evaluering. Specifi kt bør 
man huske at evaluere fagene arbejdsmedicin og miljømedicin, epidemiologi og videnskabsteori, farmakologi, mikrobiologi og 
patologi, samt længden af klinikopholdene. Kapacitetsproblemer med for mange studerende af gangen på en afdeling, går des-
værre udover kvaliteten af de studerendes klinikophold fl ere steder. Det skal efterstræbes, at der er en passende balance mellem 
klinikophold og undervisning i de forskellige fag, for at give de studerende et interessant og udbytterigt studieforløb - kvaliteten 
og ikke kun kvantiteten af klinikophold er vigtigt. Der skal være en ordentlig struktur på undervisningen, dvs. klart defi neret ind-
hold og mål, for de studerende har krav på undervisning af høj kvalitet, lige meget hvilket hospital de tilfældigvis ender på.

• Bedre dialog og demokrati
Et stort skridt på vejen er, at der nu afholdes valg. Men det er også nødvendigt, at der løbende er en langt bedre dialog/feedback 
mellem de studerende og studenterrepræsentanterne i studienævnet. Konkret forestiller vi os, at man kunne lave løbende, vejle-
dende afstemninger via Internettet om ”hotte emner” således, at det siddende studienævn får muligheden for at ”tage tempera-
turen” blandt de studerende. Det er vigtigt, at systemet er simpelt og funktionelt. F.eks. kunne det sendes ud pr. e-mail ligesom 
de nuværende evalueringsskemaer. Dette kunne man kombinere med en debatside for både studerende og undervisere, hvor 
aktuelle emner i studenterpolitik tages op. Mange medicinstuderende har faktisk en holdning til tingene, men bliver ikke spurgt 
og siger derfor ikke noget. Dette vil vi gerne ændre. 

VALG TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
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ET NYT, GRØNT SYN PÅ UNIVERSITET!
www.groenagenda.org

Grøn Agenda KU er først og fremmest en 
grøn forening, hvis mål er at bevæge 
universitetet i en miljømæssigt bæredygtig 
retning. Vi ønsker et universitet, som er et 
internationalt forbillede i bæredygtighed 
og mangfoldighed. Vi er ikke blinde overfor 
dagligdagens udfordringer, men ønsker at 
hæve barren for, hvad studenterpolitik 
bør handle om. 

www.groenagenda.org
àáâè

JD POLITISK UDVALG 
- JDPU

JD Politisk Udvalg blev grund-
lagt som studenterorganisation 
for efterhånden 5 år siden netop 
for at koble mellem disse mange 
forskelligartede interesser en juras-
tuderende har. Det var blevet 
åbenbart, at vi til trods for vores 
gode samarbejde med fakultetet, 
ikke sad med ved bordet og kunne 
repræsentere de studerende, når de 
store beslutninger skulle træffes. 
Siden stiftelsen af JDPU er vi ved 
samtlige valg blevet valgt ind i 

både Studienævnet og Akademisk 
Råd, og det har kunnet mærkes 
både på studiemiljøet men tillige 
på universitetet i særdeleshed. På 
jura har vi bevist, at pluralisme 
giver de bedste resultater, og det er 
derfor vigtigt, at ikke kun en enkelt 
organisation repræsenterer de stud-
erende i alle råd og nævn. Således 
blev JDPU også stiftet for at skabe 
en konkurrerende dialog til de store 
studenterorganisationers dagsorden 
og dermed få en sund diskussion i 
gang. JD Politisk Udvalg er ikke 
partipolitisk orienteret, men vare-
tager udelukkende de studerendes 

interesser ud fra de overbevisninger 
og ideer det siddende udvalg har. På 
denne måde formår vi at tilgodese 
en betragtelig vifte af de studer-
endes behov og ønsker. 
Vi håber på din stemme, der vil 
være med til at etablere bedre 
vilkår for de studerende. Så stem 
JD Politisk Udvalg ved det kom-
mende valg.

Med venlig hilsen
JD Politisk Udvalg - JDKU

WWW.JDKU.DK

Læs mere på:
http://reformklubben.dk/_790968.html

Reformklubben

VALG TIL KU'S BESTYRELSE

(De sendte ikke noget materiale til os, så vi måtte sakse fra nettet. MOK-red/Gordon)
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Med åbenhed, fællesskab og debat får 
vi studerende en stærk stemme

Af Mette Marbæk Johansen

Den samlede profil for KU er på dagsordenen lige nu – de store linier er ved at blive lagt i arbejdet med strategi, 
fusioner og campusplan. Forandringerne skal medvirke til, at uddannelserne og forskningen får sin egen særegne 

profil, hvor vi er de bedste. Universitetet bør være et sted, hvor der er godt arbejdsmiljø for alle, studerende såvel 
som forskere. Samtidig skal der være plads til forskellighed i niveau blandt de studerende. Vi studerende skal have 
så gode og fleksible rammer, at vi tilegner os selvstændighed og færdigheder inden for vores fags metode og teori 
– og kæmpe imod rammer der sætter os tilbage på skolebænken, ved mødepligt og bunden pensum. 

Hvorfor stemme på en kandidat fra Studenterrådet?

Københavns Universitet er en meget stor organisation og endda voksende. Der er mange interesser der trækker i mange 
forskellige retninger – en retning må dog være fælles for hele universitetet: ønsket om de bedste uddannelser og forskning 

i topklasse. For os studerende handler det om at få en god repræsentation, der netop kan arbejde for dette. Det er vigtigt, at 
bestyrelsesrepræsentanterne er godt forankret i Studenterrådet, hvor mandatet kommer fra udvalg der er åbne for alle stud-
erende. Det er her de store debatter og beslutninger kan tages, og derved sikres demokratiet og det brede mandat løbende, 
i stedet for repræsentation ved enkelt individer der er på valg en gang årligt. Det er ligeledes vigtigt, at vores to studenter-
repræsentanter i bestyrelsen sidder inde med den erfaring og helhedsforståelse, der gør det muligt at have reel indflydelse i 
de overordnede beslutninger for KU. 

Københavns Universitet under forandring - Fusioner og Strategi

Rektoratet er ved at udvikle en ny strategi for den fremtidige profil for Københavns Universitet. Det er vigtigt, at strategien 
indebærer en målsætning om den gode uddannelse og forskning i sammenhæng. Den skal have fokus på, at KU bliver en 

god arbejdsplads for både studerende, forskere og ansatte.
Et moderne universitet skal både være fremadrettet og internationalt, men også holde fast i de velfungerende dele - forandring 
er ikke en kvalitet i sig selv. Vi skal internationaliseres, fusioneres og moderniseres, fordi vi på den måde får endnu bedre ud-
dannelser. 
Fusionerne er et vigtigt element i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Det er vigtigt at sikre, at fusionerne er med til at give bedre 
uddannelser og muligheder for os studerende og at det ikke blot bliver et økonomisk smæk til Universitetet som helhed. Der 
ligger gode muligheder, for at det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område nu får en endnu stærkere profil. 
Det er vigtigt, at der findes en balance og at den brede faglighed som KU er kendt for nu bevares. Humaniora ligger godt i de 
internationale rankings - det må kunne udvikles til resten af universitetet.

Uddannelse i uddannelsen - Eliteuddannelser

En af de store diskussioner, der kører lige nu, omhandler spørgsmålet om isolerede eliteuddannelser. Der lægges op til fra 
regeringens side, at der skal være en særlig bevilling til specielle uddannelser for de dygtige studerende. Hvorfor skabe A 

og B uddannelser, når det reelt er muligt at give fleksible rammer, der åbner op for en individuel udvikling? Ved særlig eliteud-
dannelse skaber man en uddannelse i uddannelsen og glemmer, at man inden for de ordinære rammer kan give plads til, at de 
dygtige studerende får chance for at udfolde sig og studentergruppen som helhed samtidig får gavn af forskelligheden i niveau 
– ved sidemandseffekten. Dette kan ske ved, at universitetet får flere forskellige undervisnings- og eksamensformer og ikke kun 
ved isolerede eliteuddannelser. Det er vigtigt fortsat at holde fast i selvstændigheden og det individuelle fokus i studierne – her 
opnår man dygtige studerende. Studerende der bliver udfordret af andre studerende med anderledes tilgang.

Mette Marbæk (Teologi) er sammen med Anders 
Ehlers (Jura) valgt til/opstillet som Studenterrå-
dets spidskandidater til bestyrelsen. Studenter-
rådet er din demokratiske organisation der er 
åben for alle studerende, en stemme på studen-
terrådets kandidater er derfor en stemme på en 

demokratisk diskussions – og beslutningsproces. 
Læs mere på www.dituniversitet.dk.

VALG TIL KU'S BESTYRELSE
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