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Det sker i ugen 2007/2008

 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 FADL og Det Medicinske StudenterRåd (MSR)
MOK støttes økonomisk af disse, samt 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 som udgangspunkt ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51   
 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, 

-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) Vedhæftet e-mail på adressen mok@mok.info. 

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 
efterfølgende mandag.

-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 re-
daktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. 

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. Se i øvrigt http://
mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

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, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH 
N.

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) Foran auditorierne v. kantinenw
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: Jannie Hecht Pedersen (janniep@mok.info)
Denne uges forside: SATS, Sehat og MOK

Onsdag: 
  MOK nr 8, årgang 40 udkommer

Torsdag:
  

Fredag:

Lørdag:
  

Søndag:
  

Mandag:
  12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
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”VI KAN ALTID LAVE DEN OM HVIS DEN IKKE VIRKER”
FADL var mandag vært ved en konference om speciallægemanglen, hvor hensigten var 
at finde alternativer til den omdiskuterede 4-års-regel.
Af Ansvarshavende, Jannie Pedersen

(Nedenstående er skrevet i al hast, med alt hvad det 
indebærer af tyrk-fejl og debatter i stikordsform, da kon-
ferencen foregik efter MOKs egentlige deadline. Jeg har 
forsøgt at holde mig til en nogenlunde saglig referering af 
begivenhederne, uden for mange af mine egne meninger 
om lortereglen.)

Det var fine omgivelser da FADL i mandags var 
værter for en konference, der skulle belyse alterna-
tive midler til at løse speciallægemanglen. Landst-
ingssalen på Christiansborg var fyldt til randen med 
læger, ivrige lægestuderende og andet godtfolk, som 
på kun 3 timer skulle forsøge at finde på en bedre 
måde at få flere speciallæger. 

Formanden for FADL i København, Morten 
Andresen (der efterhånden i pressen nu benævnes 
Formanden for FADL, på trods af at det nu ”bare” 
er den københavnske afdeling) startede med at 
udtrykke sin efterhånden velkendte foragt for 
4-års-reglen. Han pointerede at FADL gerne ser 
flere tiltag for at bedre speciallægemanglen, bl.a. 
mere karrierevejledning, sikring af et ordentligt 
arbejdsmiljø samt at fastholde de ældre speciallæger 
i jobbet længere. 

Herefter blev ordene overladt til en række ”eks-
perter” (der heldigt nok heller ikke var begejstrede 
for 4-års-reglen) – først Lars C. Laursen, som kan 
prale af både at være med i Danmarks Lungeforen-
ings bestyrelse, Danske Patienter samt at undervise 
os københavnere i noget om lunger. Lars udtrykte 
bekymring over at det halve år med næsepilleri i 
almen praksis er skåret væk, og mente i øvrigt at 
den uddannelsessøgende læge må have tid til at 
finde det speciale der interesserer ham.

Efterfølgende gik det mere vildt til. Vores allesa-
mmens mikrobiologi-guru Niels Høiby smed om 
sig med fakta om middellevetider og regeringens 
ønsker om øget produktivitet, mens han råbte op 
om regeringens brug af plan- og kommandoøkonomi. 
Hans pointer var at der er speciallægemangel 
uanset hvad vi gør, og at manglen absolut ikke 
løses med en pisk. Han nævnte lægernes flugt til 
det private erhverv som et af problemerne ved den 
nye speciallægereform, samt at Danmark uddanner 
de svenske og norske medicinstuderende til læger, 
mens Sverige og Norge kommer til at uddanne 
danske læger til speciallæger. Ud over dette så han 
flere problemer, sproglige, kulturelle som faglige, 
ved importen af arbejdskraft fra lande, der i øvrigt 
selv kommer til at mangle lægerne.  Desuden mente 
han at det øgede stress hos læger, fejlplaceret i et 
speciale de ikke brænder for, ikke ligefrem bidrager 
til at læger bliver mindre suicidale (og i og med at 
det kun er offentligt ansatte chefer der er dygtigere 
til at begå selvmord end os, så skal vi nok snart 
indtage førstepladsen). 

Næste taler på stolen var Niels Qvist fra Dansk 
Medicinsk Selskab (DMS). Han mente at det tager 
tid, at mestre alle de roller man har som special-
læge, samt at oparbejde en form for bredde i ens 
kompetencer. En bredde der kun opnås ved i turnus, 
introstillinger og uklassificerede stillinger. Han 
mente at en sådan bred uddannelse er fundamentalt 
inden man pågynder en hoveduddannelse. Yder-
ligere nævnte han et område som patientkontakten, 
som noget af det der kommer i sidste række hos den 
stressede uddannelsesfokuserede unge læge. At 
ph.d.’en nu kan godskrives er en begyndelse, men 
Niels mente at der også hér var problemer. Omkring 
10-15% gennemfører aldrig ph.d.’en, hvorfor de må 
stå som tabere. Niels’s pointer var, at kvaliteten af 
de færdige speciallæger er vigtigere end den tid de 
bruger på det, hvorfor 4-års-reglen ingen gavnlig 
virkning har. 

Sidste skud på stammen var Roar Maagaard, 
formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og 
lektor i Aarhus, der sjovt nok fokuserede på fejlen 
ved at skære almen praksis ud af turnus. Han 
brugte den famøse tre-trins-raket: Almen praksis 
er godt for 

Lægerne – fordi det er lærerigt og evalueret som 
bedst ud af de tre (nuværende) turnusdele.
Patienterne – fordi man lærer at kommunikere 
med patienterne, og ser patienterne som almin-
delige mennesker, i deres hverdagstøj – ja sågar 

1.

2.

nogle gange i deres hjem.
Sundhedsvæsenet – fordi det giver et indblik af 
sammenhængen i sundhedssektoren, som ikke 
kan nås på 2 uger under studiet.

Roar fortalte i øvrigt at mange andre europæiske 
lande misunder os i Skandinavien, at almen praksis 
er (/var) en del af turnus. I England har man sågar 
kopieret en del af vores ordning i deres nye 2-årige 
turnusordning, og Roar fortalte at de engelske stu-
derende i en evaluering havde svaret at de ønskede 
at være ”much better than just good enough for their 
jobs”. Ud fra dette var ræsonnementet derfor, at det 
ønsker de danske studerende også – hvorfor turnus 
helst skulle forlænges endnu mere!

De fire kloge hoveder stod som panel efterfølgende 
til skud for spørgsmål fra publikum, en debat der 
dog var noget ensformig og ukonstruktiv. Specielt et 
langt indlæg incl. annekdoter fra en kandidat anno 
’84, der ikke rigtig mundede ud med et egentligt 
spørgsmål, var med til at lægge en dæmper på MOK’s 
udsendtes stemning. 
Der var dog enkelte interessante opklaringer, 
som jeg kort vil prøve at opridse hér:

paneldeltagerne slog fast at ingen af speciallæge-
foreningerne blev spurgt til råds vedr. special-
lægereformen, da de formentlig havde været talt 
imod oplægget. 

Stud.med Asbjørn spurgte hvad der (ud over et 
tidspres) kunne lokke de unge læger til hurtigere 
at beslutte sig for hvilket speciale der er noget 
for dem. Svar: foreslag om flere gulerødder ($!) 
under studiet, karrierevejledning og løn i forhold 
til ancienitet.  

Stud.med. Peter kom med spørgsmålet om hvorvidt 
afdelingerne overhoved er klar til at tilbyde den 
ekstra undervisning og vejledning af kandidaterne. 
Svar: Laursen mente at der skulle kastes gulerød-
der efter de læger der underviser. Maagaard kunne 
stolt fremhæve at almen praksis er helt klare! 

Ud over dette mente paneldeltagerne at følgende 
var værd at se på, for at forbedre læringsmiljøet 
for kandidaterne: 

Laursen: Professionelle undervisere, f.x. de 
ældre læger, som bruger 1-2 dage om ugen 
på at undervise.
Høiby: De yngre speciallæger skal undervise 
de kommende. Hos mikrobiologerne får 
den der underviser ca. 1000 kr. mere om 
måneden, hvilket er nok til at de synes det 
er et vigtigt job.
Qvist: På de belastede afdelinger er de stu-
derende der mindre i dagtiden. Der bliver 
nødt til at være en balance mellem antallet af 
speciallæger og læger i kursusstillinger. 
Maagaard: Almen praksis er i forvejen gode 
til dette. 

Stud.med. Dorthe spurgte panelet om de havde 
nogle anbefalinger til Generation 1, der står over-
for 4-års-reglen. Svar: Høiby mente at man skal 
vælge ud fra det man finder interessant, ”det er 
hér du finder din lykke” og at 4-års-reglen i øvrigt 
ikke ville komme til at holde i det virkelige liv. 
Laursen bakkede op, og mente at når alt kommer 
til alt vil man jo ikke lade en hel generation af 
læger gå til spilde. 

Efter en kort, men meget tiltrængt kaffepause 
fortsatte vi med endnu en paneldebat - panelet nu 
bestående af sundhedsorførerne fra samtlige partier 
(undtaget De Radikales som var ”syg”). Debat er nu 
egentlig så meget sagt, for den første halve time gik 
med at hver af ordførerne opridsede deres syn på 
reformen, på bedste politikervis. Hér er lidt udpluk 
og guldkorn:

Birthe Skaarup, DF: Vi (sundhedsorførerne) har 
ikke været med til at lave aftalen, som i øvrigt er en 
god idé, fordi der mangler så mange speciallæger. 
Hvis det er en dårlig idé, hvorfor har Lægeforeningen 
og Yngre Læger så ikke været oppe på mærkerne? 
Det er svært for sundhedsorførere at afvise en idé, 
som disse selv er med på. 

Helle Sjelle, Kons.: Lægeforeningen har sagt god 
for aftalen, derfor er det den vej I (FADL) skal gå for 
at ændre det. Der bliver optaget flere på medicin, 
men Sjelle ønsker dog en mere langsigtet plan på 
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hvordan man løser fremtidens speciallægemangel, 
f.x. overlade arbejde til sygeplejersker. 

Preben Rudiengaard, V: Den eneste blandt 
ordførerne der er læge. Mener at den gamle ”mester-
lære” er blevet ødelagt, samt at sundhedsvæsenet er 
blevet ”djøf’fificeret”. Ønsker sundhedssystem i ver-
densklasse, med hurtigere speciallæger, dog uden 
at der gås på kompromis med kvaliteten. Mener 
ikke at det er rimeligt at læger går og ”dasker” i 
gennemsnitligt 9 år før de vælger speciale. De bliver 
ikke bedre til patientkontakt af at daske, det er en 
Guds gave som nogle har fået. ”Lad os nu prøve den 
4-års-regel. Hvis den er så dårlig kan den jo laves 
om”. Mangler alternative idéer. 

Jens Peter Vernersen, Soc. Dem.: Sundhed-
væsenet fungerer anderledes end det private erh-
versmarked. Mente i øvrigt at der skulle NOGET 
til, for at nægte folk en speciallægeuddannelse, hvis 
man samtidig står og mangler speciallæger. 

Anne Baastrup, SF: ”Når jeg bliver sund-
hedsminister vil jeg ikke se på at der er folk der 
ikke bliver speciallæge”. Mener at læger skal have 
en vis form for faglighed for at tage beslutninger. 
Mener ikke at turnuslængden skal baseres på 
Lars Løkkes mavefornemmelser. Satser på at en 
ny regering får lavet turnussystemet om, dog ikke 
tilbage til det gamle. 

Per Clausen, enh.listen: Yngre Læger har taget 
konsekvensen af en dårlig beslutning (formanden 
og bestyrelsen blev væltet, red.) - Befolkningen 
vil også tage konsekvensen af regeringens dårlige 
beslutning ved næste valg. Mente at konferencen 
skulle være holdt for 1 år siden, inden aftalen blev 
indgået. Trøster de kommende læger med at når 
alt kommer til alt tør man nok ikke håndhæve 
4-års-reglen. 

Følgende er et udpluk af spørgsmål og svar.
Stud.med. Anders: Hvorfor lige en 4-års-regel, og 
ikke 3 eller 5 år?
Rudiengaard: Ved ikke hvorfor. Staten betaler din 
uddannelse, derfor er det rimeligt at lægge et vist 
pres på de unge læger.

Stud.med. Line: Der kommer et øget antal kur-
susstillinger med reformen, men der er ikke afsat 
flere midler til uddannelserne. Hvordan skal afde-
lingerne håndtere det?
Rudiengaard: Der er taget højde for at der skal 
strammes op. Elektronisk tilmelding til turnus 
gør det bedre. 

Stud.med. Tanja: 1) Hvor lang tid brugte du på 
at blive speciallæge, Preben Rudiengaard? 2) Og 
hvorfor har man ikke hørt nogen eksperter støtte 
op om 4-års-reglen?
Rudiengaard: ad 1) 3 år efter turnus startede jeg på 
almen medicin. 8 år efter det var færdiggjort blev jeg 
embedslæge, så jeg har været ret hurtig.
Vernersen: ad 2) det er ren økonomisk styring fra 
regeringens side. Der er i øvrigt behov for et langt 
højere optag af medicinstuderende for at rette op 
på fejlene fra 80’erne. 
Skaarup: Det handler om at vi mangler special-
læger, og i øvrigt har vi (ordførere) ikke haft noget 
at gøre med reformen (dette fik hun pointeret HVER 
gang hun havde ordet…. Red.).
Rudiengaard: Optaget på medicin har aldrig været 
større, og kan ikke blive større da der også skal være 
kvalitet på denne del af uddannelsen.
Vernersen: Det samlede optag er større, men ande-
len af danske studerende er faldet. 

Således gik klokken hen og blev 17.00 og det 
kunne ikke længere forsvares at fortsætte debat-
ten. Enkelte diskussioner fortsatte i krogene, mens 
undertegnede skyndte sig tilbage til Panum for at 
forfatte dette indlæg. 

Herfra skal blot lyde en stor applaus til FADL 
(dvs. Formanden) for at have stablet arrangementet 
på benene. Jeg er i tvivl om hvor meget der egentlig 
komud af dagen. Specielt kunne der godt have været 
mere styring på debatten med sundhedsordførerne, 
der i DEN grad fik for lange tøjler til at sidde og 
væve om deres egne politiske standpunkter – men 
hvad, sådan er politikere vel. 

LEDER
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN      
UGE 43-44 
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder   
Mandag 22/10 1900 – 2000 1700 – 1900 Gro Askgaard  
Tirsdag 23/10 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag  23/10 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen
Onsdag 24/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 24/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 25/10 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth
Torsdag 25/10 1900 – 2000 1700 – 1900 Stine Birkelund 
Mandag 29/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Gro Askgaard 
Tirsdag 30/10 1300 – 1400 1000 – 1300 Jonas Vestergaard Iversen
Tirsdag  30/10 1200 – 1300  1300 – 1600  Jesper Marsner Hansen 
Onsdag 31/10 1600 – 1700 1300 – 1600 Rasmus Storch Jakobsen
Onsdag 31/10 1900 – 2000 1600 – 1900 Josefin Viktoria Eklöf 
Torsdag 1/11 0800 – 0900 0900 – 1200 Malene Esager Liberoth
Torsdag 1/11 1900 – 2000 1600 – 1900 Stine Birkelund
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.

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING 
Dag  Telefontid Træffetid Vejleder   
Hver mandag   1000 – 1200 Eva Maryl  International 

Hver tirsdag  0900 – 1000                        Eva Maryl  International 

Hver torsdag    1000 – 1200 Eva Maryl  International 

Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for 
det tema, 
som du er interesseret i – se skemaet nedenfor. 
OBS! Den internationale studievejledning holder lukket i uge 41-43
Orienter dig på http://medicin.ku.dk/internationalt/, inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil 
spørge om. 
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem 
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem 
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem. 
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.
DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER!
Studievejledningen for Medicin:   Den Internationale Studievejledning  
telefonnummer: 28 75 70 89  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: 9.1.27                    

OBLIGATORISKE STUDIEELE-
MENTER PÅ KANDIDATDELEN 
(STUDIEORDNINGEN AF 2000)

For at kunne deltage i eksamen, er det en velkendt 
sag at man ofte skal havde bestået visse kurser eller 
øvelser. På kandidatdelen gælder det ofte kliniskeo-
phold eller udfyldes af en logbog. Men hvad kræves 
egentligt af dig som studerende?

Kliniske ophold
På kliniske ophold er der fremmøde svarende til 
fuldtidsarbejde. Ingen 80 % fremmøde regler! Det er 
tutor der beslutter om ovenstående er opfyldt. 

For at et kliniskophold bliver registreret kræves det, 
at tutor på afdelingen godkender ens ophold ved at 
underskrive kursusblanketten. Dette gør tutor ud fra 
om han mener ophold har været tilfredsstillende mht. 
fremmøde og kundskaber. 

Gør tutor opmærksom på, eller fornemmer man at der 
kunne være optræk til at tutor ikke vil godkende ens 
ophold pga. disse forhold, er det bedst hvis man i så 
vidt udstrækning som muligt kan dokumentere sit 
fremmøde. Det kan f.eks. være ved underskrift fra den 
læge man følger de enkelte dage. Kundskaber (kon-
takt til pt., samarbejde med øvrige personale etc.) er 
svære at dokumentere, og den generelle opfordringer 
er derfor at holde kontakte til tutor og forhøre sig om 
hvordan han mener det går. Man har også krav på, 
at der bliver holdt relativt hyppige møder med tutor 
– samt midtvejsevalueringer. 

Vælger tutor ikke at godkende et ophold kan den 
studerende klage over tutors afgørelse. Dette gøres 
skriftligt til studienævnet. Herefter vil studienævnet 
beslutte hvorledes sagen skal behandles, ofte vil 
tutor blive afkrævet en skriftlig redegørelse for 
beslutningen. 
Har man personlige problemer i forhold til tutor 
eller har tutor udfyldt sin rolle utilstrækkeligt, kan 
der tages kontakt til studieadministrationen eller 
klinikledelsen – det anbefales dog altid at der tages 

EKSAMEN ER LIGE OM HJØR-
NET…
Se hvornår du skal til eksamen og læs 
om de mange regler.

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

HOLDPLADS OG OBLIGATOR-
ISK UNDERVISNING 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. 

På første studieår(1. og 2. semester) er konsekven-
sen af, at du udebliver fra obligatorisk undervisn-
ing, at du ikke overholder 1.-årsreglen. Dermed 
kan du ikke fortsætte på studiet.

Prins Knud - lytter du? DELTAG I AL OBLIGA-
TORISK UNDERVISNING.

EKSAMEN + HOST HOST = 
SYGEMELDING?
Det er vigtigt du husker at framelde 
dig eksamen rettidigt hvis du bliver 
syg. Ellers vil det komme til at tælle 
som et eksamensforsøg. Her kan 
du læse hvornår og hvordan du 
sygemelder dig korrekt.

Hvis du bliver syg til den skriftlige eksamen, 
sygemelder du dig ved at ringe til eksamenskon-
toret senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Herefter 
skal du skaffe en lægeerklæring på at du er syg, og 
aflevere den i ekspeditionen senest 3 hverdage efter 
eksamen. Lægeerklæringen skal indeholde lægens 
ydernummer og stempel, ellers er den ikke gyldig. 
Hvis du ønsker at tilmelde dig sygeeksamen skal du 
skrive det øverst på lægeerklæringens forside.

Hvis du bliver syg til den mundtlige/kliniske 
eksamen, sygemelder du dig ved at ringe både til 
eksamenskontoret og til eksamensstedet/afdelin-
gen senest kl. 09:00 på eksamensdagen. Lægeerk-
læringen skal afleveres i ekspeditionen senest 
3 hverdage efter eksamen og indeholde lægens 
ydernummer og stempel.

kontakt til tutor direkte mhp. på en løsning førend 
dette gøres.

Logbog
Logbogens formål er at dokumentere at den studer-
ende under sit ophold opnår en række konkrete kom-
petencer. Logbogen godkendes ved tutors underskrift 
på kursusblanketten. Alle kompetencer skal være 
gennemført før end tutor kan godkende logbogen – det 
er tutors ansvar at de studerende får mulighed for at 
lære de nævnte kompetencer. 

De enkelte semestres obligatoriske studieele-
menter
7. semester
Kursus i blodtypeserologi, 7. semester.
Klinisk kursus i patologi (”obduktionskursus”), 7. 
semester
Kursus i klinisk undersøgelsesteknik, 7. semester.
Klinisk kursus i medicin og kirurgi, 7. semester.
Klinisk kursus i medicin og kirurgi – logbog, 7. 
semester.

8. semester
Skriftlige opgaver i videnskabsteori, 8. semester.

9. semester
Kursus i medicinsk sociologi, 9. semester
Klinisk kursus i medicin og kirurgi, 9. semester.
Klinisk kursus i anæstesiologi, 9. semester.

10. semester
Kliniktimer i socialmedicin, 10. semester.
Klinisk kursus i psykiatri, 10. semester.
Klinisk kursus i neurologi, 10. semester eller Klinisk 
kursus i neurokirurgi, 10. semester.

11. semester
Valgfri kurser og ophold (VKO), 11. semester.

12. semester
Klinisk kursus i pædiatri, 12. semester.
Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik, 12. se-
mester.
Klinisk kursus i almen medicin, 12. semester.

STUDIEVEJLEDNINGEN



5

I UDDRAG!

Gates Foundation giver 10,5 mio. 
kr. til malariaforskning ved 
SUND og RH
En forskergruppe bestående af professor Thor The-
ander, professor Lars Hviid, postdoc Ali Salanti
og postdoc Morten Nielsen, alle tilknyttet Center 
for Medicinsk Parasitologi ved SUND og
Rigshospitalet, har modtaget en international bev-
illing på 10,5 millioner kr. til videreudvikling af
vaccine mod malaria.
Bevillingen fra Bill & Melinda Gates Foundation 
skal bruges til den videre undersøgelse af det
molekyle, som malariaparasitten bruger til at binde 
sig til moderkagen hos gravide. Molekylet
VAR2CSA blev identificeret af SUNDs forsker-
gruppe i 2002 og er en oplagt kandidat til udvikling 
af vaccine mod malaria hos gravide.
Forskningen på SUND foregår i nært samarbejde 
med forskere i Tanzania, ved Pasteur Institut-
tet i Paris og ved Seattle Biomedical Research 
Institute.
Yderligere information: Center for Medicinsk Para-
sitologi, att. Ali Salanti, salanti@cmp.dk

Over 500 studerende mødte op ved 
Karrieredagen den 11. oktober
Store dele af Panum-bygningen var torsdag den 11. 
oktober omdannet til en markedsplads, hvor stande 
med repræsentanter fra 35 medicinske specialer, 
fra SUNDs egen ph.d.-skole og fra så forskellige
karrieremuligheder som Statens Seruminstitut, 
Læger uden Grænser, Gigtforeningen, Hjertefore-
ningen, Sundhedsstyrelsen og mange flere fortalte 
om deres emneområde, svarede på spørgsmål og 
uddelte informationsfoldere.
De studerende havde ved arrangementet mulighed 
for at prøve kræfter med kirurgisk udstyr, iføre sig 
en gigtdragt, se på biokemiske prøver, få en allergit-
est, undersøge anatomiske og fysiologiske
modeller, og et utal af andre tilbud.
Karrieredagen er skabt efter ønske fra og i samar-
bejde med de studerende ikke mindst på grund af 
de nye regler for hurtigt valg af specialeuddannelse. 
På baggrund af den store succes for arrangementet 
vil Karrieredagen blive gentaget i 2008.
Yderligere information: http://sund.ku.dk/for_stu-
derende/karrieresucces eller
http://sund.ku.dk/for_studerende/karrieredag07

Nye midler til kantineombygning
SUND har fået bevilget penge til at ombygge kan-
tinen. Byggeudvalget bag det spændende projekt 
har fremlagt den aktuelle plan og drøftet projektet 
med de fremmødte ved et møde i Lundsgaard-au-
ditoriet den 12. oktober 2007.
Forslagene er fremvist på 3 plancher i kantinen 
på Panum og kan desuden ses på SUNDs hjemme-
side.
Yderligere information:
http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/c2c12749/
Dispositionsforslag.pdf

Efterårsvalg på Københavns 
Universitet bliver udskrevet den 
15. oktober
Den 15. oktober 2007 bliver der udskrevet ordinært 
valg af medlemmer til bestyrelse, ph.d.-udvalg
m.v. ved Københavns Universitet. Valget omfatter 
VIP-medlemmer til bestyrelse og ph.d.-udvalg,
TAP-medlemmer til bestyrelse samt studenter-
repræsentanter til bestyrelse, akademiske råd,
studienævn og ph.d.-udvalg.
På valglisterne, der er tilgængelige fra 22. oktober 
og kandidatlisterne, der er tilgængelige fra 9. no-
vember findes 3 valggrupper:
Valggruppe A (VIP): Valg til bestyrelsen og ph.d.-
udvalg
Valggruppe B (TAP): Valg til bestyrelse.
Valggruppe C (studerende): Valg til bestyrelsen, 
akademisk råd, bachelor- og kandidatstudi-
enævn,

Panumposten deltidsuddannelsestudienævn samt ph.d.-udvalg.
Valgene afvikles af valgsekretariatet som brevstem-
mevalg.
Yderligere oplysninger: www.ku.dk/valg/

Grundkursus i pædagogik den 13.-
14. november
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, 
PUCS, tilbyder et pædagogisk grundkursus bl.a.

for undervisningsassistenter. Kurset sigter på 
- gennem oplæg, dialog og fælles diskussion - at 
give deltagerne redskaber, således at de efter endt 
kursus behersker case- og klasseundervisning.
Kurset afholdes den 13. og 14. november 2007, 
kl. 9-16.
Yderligere information og tilmelding: PUCS, att. 
Annelise Wildenradt, a.wildenradt@pucs.ku.dk

GRATIS KURSER
CeKU tilbyder GRATIS aftenkurser til ALLE 
studerende på 6.-13. semester, som ønsker at 
forbedre deres kliniske færdigheder. Det er en 
god mulighed for at forberede sig til det klini-
ske ophold på 7. og 9. semester, til 9.semesters 
OSCE-eksamen eller til akut patient eksamen 
på 12. semester, og til at genopfriske færdighed-
erne inden et lægevikariat eller turnus.

NYT OM TILMELDING
Du får nu svar på mail direkte samme eller 
næste dag om du har fået plads på kurset. Hvis 
kursus aflyses, får du dette at vide senest 3 
dage før kursus. Tilmelding til alle kurser kører 
efter første til mølle-princippet, så tilmeld dig 
i god tid.

NYT OM NEURO-KURSUS
Der har været stor efterspørgsel på vores 
kursus i Neurologisk undersøgelse. Vi prøver at 
sætte flere kurser op, hvis det kan lade sig gøre.

OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER:
ONS 17/10 Ledundersøgelse 16.15-20.15

ONS 17/10 Avanceret sutur 16.15-19.30

ONS 24/10 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TOR 25/10 Kombi-kursus 16.15-20.30

ONS 7/11 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TOR 8/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 15/11 Ledundersøgelse 16.15-19.30

TOR 15/11 Avanceret sutur 16.15-19.30

ONS 21/11 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

ONS 21/11 Kombi-kursus 16.15-20.30

TOR 22/11 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

ONS 5/12 Kombi-kursus 16.15-20.30

ONS 5/12 Journalopt/Obj. us 16.15-20.15

TOR 6/12 Avanc. genoplivning 16.15-19.30

TILMELDING
Tilmelding er påkrævet og sker til 
ceku@rh.regionh.dk.
Husk at skrive: Navn, semester og klinikud-
valg.
Sted: Center for Klinisk Uddannelse – 
Teilumbygningen – Rigshospitalet.
NB. Til alle kurser anbefales det, at man med-
bringer lidt at drikke og spise.

AFBUD
Hvis du udebliver uden at melde afbud, har du 
karantæne for deltagelse i de gratis aftenkurser 
på CeKU.

Kombikursus (18 pladser)
IV Adgang
Undervisning i teorien bag perifer IV adgang, 
anlæggelse af venflon på realistiske fantomer 
og
anlæggelse af venflon på hinanden
Sutur
Gennemgang af suturering i skadestuen, infil-
trationsanalgesi og materialevalg, suturering 

på fantom, træning i enkeltsutur, fortløbende 
sutur og sutur med tilbagesting
Kateter
Teoretisk undervisning i steril kateteranlæg-
gelse, steril anlæggelse af kateter på realistiske 
fantomer.

Journaloptagelse og Objektiv Undersø-
gelse 
(12 pladser)
Målet med kurset er at give studerende redsk-
aber til at kunne optage en fuldstændig journal 
og henvender sig derfor primært til studerende 
som er i begyndelsen af deres første kliniske 
ophold, til 6. sem studerende med særlig inter-
esse eller som brush up for andre. Kurset inde-
holder:  Introduktion til journalens opbygning, 
gennemgang og træning i anamneseoptagelse 
samt den objektive undersøgelse.

Basal Neurologisk Undersøgelse 
(12 pladser)
Neurologisk undersøgelse er noget, der for 
mange medicinstuderende er en svært tilgæn-
gelig disciplin. Dette er et kursus i de praktiske 
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.
Kurset indeholder: Gennemgang af den neu-
rologiske undersøgelse samt demonstration 
af teknik og diverse håndgreb, indøvelse af 
systematik i neurologisk undersøgelse, træning 
i nogle af de vigtige undersøgelser på hinanden, 
mulighed for at bruge den indlærte under-
søgelses teknik på rigtige patienter samt se 
eventuelle patologiske fund.

OBS! Da kurset gennemføres med rigtige 
neurologiske patienter kræver kurset af hensyn 
til patienterne tilmelding af mindst 6 studer-
ende.

Avanceret Genoplivning (6 pladser)
Målet med kurset er, at deltagerne skal kunne 
udføre korrekt basal og avanceret genoplivning, 
herunder fungere som team-leder.
Kurset indeholder: Teoretisk gennemgang af 
basal og avanceret genoplivning inkl. rytme-
genkendelse, defibrillering og medicinering 
efter gældende europæiske standarder, intensiv 
træning i praktisk basal og avanceret geno-
plivning på realistiske fantomer, træning i team-
lederfunktionen i diverse realistiske hjertestop- 
scenarier

Avanceret sutur-kursus (6 pladser)
Nyt udvidet suturkursus udbydes på CEKU
Undervisningen er tilrettelagt med læge Martin 
Glud fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshos-
pitalet. Der vil blive undervist i forskellige 
avancerede suturteknikker og lokalanalgesi. 
Kurset er tænkt til alle jer der interesserer jer 
for suturteknik ud over den basale teknik der 
undervises i på 7 semester.

Ledundersøgelse (6 pladser)
Den nyeste tilføejelse til CeKUs kurser er 
undersøgelsen af led. Kurset er udviklet i 
samarbejde med Ovl Michael Krogsgaard og Ovl. 
Karen Lisbeth Faarvang og er allerede del af den 
obligatoriske undervisning på 7 semester. Der 
undervises i generelle og specifikke ledundersø-
gelser for OE og UE. Omfatter ikke columna.
Især relevant for 6 og 9 semester-studerende, før 
vikariat og for intereserede.

CEKU
CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE

STUDIET
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VI SØGER FRIVILLIGE LEKTIE-
HJÆLPERE TIL BØRN I MJØL-
NERPARKEN.

Vi er primært studerende som bruger et par timer 
om ugen i en lektiecafè for børn fra 1. til 9. klasse. 
Børnene har ikke altid mulighed for at få hjælp 
hjemmefra og det er derfor en god hjælp for dem i 
forhold til deres skolegang og en bedre fremtid. Det 
er hyggeligt at være med og vi afholder også både 
sociale og faglige arrangementer for de frivillige.

Åbningstider for lektiecafèen er:
Mandag til torsdag 17.00-19.00 
Er du interesseret kan du skrive til:
kontakt-lektieMP@groupcare.dk

mvh. Tobias Bomholt (9 sem.)

ANDEL MED BILLIG MÅNEDLIG 
YDELSE TIL SALG!

Vi sælger hyggelig 1½ værelses andel på Nørrebro 
til 860.000kr.
Lejligheden er 43m2, og den månedlige ydelse er 
1613kr.
Andelen ligger tæt på Nørrebro Parken, Nørrebro 
st. og svømmehal.
Der er nyrenoveret gårdanlæg og billigt nyt 
vaskeri.
Hvis du er interesseret i at høre nærmere: Ring på 
61 66 37 94 eller skriv til lauratoftegaard@yahoo.
dk 

EFTERLYSNING!

På Karrieredagen den 11. oktober havde vi i reu-
matologiens stand besøg af rigtig mange af jer og 
det var enormt hyggeligt. 

Vi havde lavet en lille konkurrence, en Tip en 13’er 
i reumatologien. Over 50 studerende deltog og vi 
var ret imponerede over, hvor mange der lavede 
rigtig gode besvarelser. Der var ingen der havde 
13 rigtige, men rigtig mange der have 12 rigtige 
og blandt dem udtrak vi vinderne.

Der er imidlertid flere at vinderne, der ikke fik 
deres præmie.

Vinderne var:

Tip en 13’er i reumatologien 1:
1. Jonas H. R. Hessler, 12. semester
2. Hanne Sørensen, 11. semester
3. Carolina Malta Hansen, 10. semester

Tip en 13’er i reumatologien 2:
1. Jon Egelund, 7. semester
2. M. Christoffersen, 10. semester
3. Christine Hansen, semesterfri

Hvis du er en af dem der endnu ikke har fået din 
præmie, kan du kontakte mig på:
mebjha03@glo.regionh.dk

Venlig hilsen 

Mette Bjørndal Harr
Formand for reumatologiens stand på Karriereda-
gen 2007

DANSK SELSKAB FOR 
PLANTEMEDICIN, DANFYT                                                                   
OKTOBER 2007
Sekretariat: Lektor cand.pharm. Lene Gudiksen
Inst. for medicinalkemi, afd. for farmakognosi
Farmaceutisk Universitet
Universitetsparken 2
2100 København Ø
lg@fama.ku.dk

Urter i øl

Møde: Julearrangement i DANFYT
Forelæsning: Christian fra Gårdbryggeriet Ølfab-
rikken fortæller om urter, der anvendes i ølbrygn-
ing. Smagsprøver på øllet.

Tid: 22. november 07, kl. 18-21.

Sted: Benzon-auditoriet, Farmaceutisk Fakultet, 
Universitetsparken 2, 2100 København Ø
Pris: kr. 30,00 – der betales på mødet
Tilmelding: www.danfyt.dk

Medlemskab af DANFYT koster 100 kr. om året, 
tilmeld: www.danfyt.dk.
Deltagelse i ovennævnte arrangement kræver ikke 
medlemskab af danfyt.

LIDER DU AF MIGRÆNE?                                                 

På Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital 
søger vi forsøgsdeltagere, der lider af migræne, og 
som ønsker at være med i videnskabelige forsøg.

Der ønskes forsøgsdeltagere af begge køn
mellem 18-55 år, som i øvrigt er raske.

Ved interesse ring : 43 23 30 66  eller 43 23 45 14  på 
hverdage mellem 13-15 eller email: hewisc01@glo.
regionh.dk
Hovedpineforskningen  - Neurologisk afdeling, 
N01
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup

HERLEV-ØSTER-
BROUNDERSØGELSEN SØGER 
NYE KOLLEGAER:

Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage 
blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og 
få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse 
fungerer?

Vi søger nye kollegaer, herunder vikarer ved 
sygdom, med lyst til at arbejde med ovenstående 
samt interview af Herlev-Østerbroundersøgelsens 
deltagere.

Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen 
(minus fredag) i tidsrummet 14.15 til ca. kl.20.00 
også i eksamensperioden. Desuden forventer vi, at 
du er interesseret i at arbejde min. 3/4 år. Arbej-
det finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling på 
Herlev Universitetssygehus.
Der vil være grundig oplæring.

Send ansøgning og CV senest til Afdelings- og 
projektsygeplejerske Anne Lene Oxlund på 
anleox01@heh.regionh.dk
Du er velkommen til at søge yderligere information 
man-tors ml. 11-12 på tlf. 44 88 33 17

KLINISK ASSISTENT VED 
Lundbeck Center for Neurovascular Signaling 
(LUCENS) og 
Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

En stilling som klinisk assistent med henblik på 
Ph.d. studium er ledig snarest eller efter aftale. 
Forskningsområdet drejer sig om neurovaskulær 
signalering i hjernen hos patienter med migræne 
og apopleksi vurderet med avanceret Near Infra-
red Spectroscopy (NIRS)- teknik. Der foreligger 
udkast til Ph.d. projekt og finansiering er sikret. 

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

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

Aflønning: Som klinisk assistent

Ansøgningen stiles til: 
Klinisk forskningslektor Messoud Ashina 
LUCENS 
Neurologisk afd. N 39
Glostrup Hospital
Ndr. Ringvej 57
2600 Glostrup

Ansøgninger vil blive behandlet løbende dog 
senest 15.11.07

SEKRETÆR SØGES TIL 
ULTRALYDKLINIKKEN FOR 
GRAVIDE
Ny Østergade 5, 1101 K

Vi søger en sekretær snarest muligt.

Du vil indgå i et team med i alt 5 stud.med’er.

Arbejdstiden er oftest kl. 15.30-21.00, dog enkelte 
dage i dagtid samt én lørdag om måneden kl. 8.30-
15.00. Du skal arbejde 1-2 gange om ugen.

Du skal udføre almindelig sekretærarbejde, som 
mest består i at booke tider og tale med de gra-
vide, samt være behjælpelig med at få arbejdet 
til at glide på klinikken. Du skal hjælpe til ved 
moderkageprøver og fostervandsprøver og kunne 
tage blodprøver.

Du vil få stor indsigt i prænatal diagnostik.

Timeløn 130 kr. 

Send en mail med en ansøgning att. Lillian Skib-
sted eller hvis du ønsker mere information om 
jobbet til skibsted@get2net.dk

Du kan læse om klinikken på www.babyscan-
ning.dk 

 FORSØGSPERSONER SØGES

Til deltagelse i et videnskabeligt forsøg på Rigshos-
pitalet. Forsøget går ud på at afklare samspillet 
mellem muskler og fedtvæv under faste. Dette 
har stor betydning for forståelsen af en sygdom 
som f.eks. type 2 diabetes (tidligere kaldet gam-
melmandssukkersyge).

Vi søger  - 

Raske mænd, alder 20-35, som ikke tager fast 
medicin
Dyrker motion regelmæssigt, og ikke ryger
Normal af kropsbygning (BMI 20-25)

Forsøget omfatter 1 hel dag, samt en fo-
rundersøgelse forud for forsøgsdagen. 
Forundersøgelsen varer ca. 3 timer. Den omfatter 
en lægelig heldbredsundersøgelse, en konditionst-
est, blodprøver og en scanning af kropssammen-
sætningen med hensyn til knoglemasse, fedtmasse 
og muskelmasse. Prøvesvarene, der svarer til en 
udvidet helbredsundersøgelse, får du udleveret 
og forklaret.

Den anden dag er selve forsøgsdagen, som varer 
ca. 10 timer. Dagen omfatter:

Anlæggelse af katetre (drop) i en armvene, i 
en vene i underhuden på maven og i de store 
blodkar, der hhv. forsyner og drænerer det 
ene ben.
Indsprøjtning af mærket fedt og sukker (ikke ra-
dioaktivt), samt muskel-proteinet Interleukin-6, 
mens du hviler i liggende position.
Udtagning af 3 små vævsprøver fra lårmusklen 
og 3 små vævsprøver fra fedtvævet på maven, 
i lokalbedøvelse.
Måling af blodgennemstrøming i fedtvævet og 
til benet.
Faste under hele forsøget, med undtagelse af 
vand. 

Godtgørelse: For deltagelse i forsøget udbetales 
4000 kr. Beløbet er skattepligtigt.
Yderligere information fås ved at kontakte Helene 
Mygind, Rigshospitalet, Tagensvej 20, afsnit 
M7641, 2200 København N, telefon 35457641 og 
29723060, email: helene.mygind@rh.regionh.dk

•

•
•

•

•

•

•

•

ANNONCER
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TURNUSBYTTE!
Søges: turnus med start 1/4 eller 1/5. Gerne i Syge-
hus Syd eller evt. tættere på København.

Jeg har selv fået tildelt turnus i Slagelse med start 
1/2, men kan ikke starte på det tidspunkt.

Har du mulighed for at hjælpe en desperat, 
så kontakt mig på: 21202640 eller louise_
dalgaard@hotmail.com

JOBANNONCE
Medicinstuderende (2. del-studerende) 
søges til journalgennemgang

(præscreeningsaktivitet) i forbindelse med klinisk 
forskningsprojekt på Gentofte Sygehus.
Anslået timeantal: 25-30
Timeløn: kr. 200,-
Det forventes at personen kan begynde snarest 
muligt og at arbejdet er fuldført
inden udgangen af november måned 2007.

Ring aCROnordic, Clinical Research Associate 
Jennifer Blankensteiner på
telefon: 24 65 27 29.

BASISBOG I MEDICIN 

OG KIRURGI
REDIGERET AF TORBEN V. SCHROEDER, SVEND SCHULZE, 

JANNIK HILSTED OG LIV GØTZSCHE

4. UDGAVE

Basisbog i medicin og kirurgi er en dansksproget 

introduktion til de to centrale kliniske fag på 

medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I denne 

4. udgave er det grundlæggende koncept justeret og 

videreudviklet. For at sikre fornyelse og foryngelse 

er en del af forfatterne blevet udskiftet, hvilket har 

betydet store ændringer i mange af kapitlerne. 

Læs mere om bogen på www.munksgaarddanmark.dk

852 SIDER
CA. KR. 978,- 

(VEJL.)

TIL REDIGERING AF BLOG PÅ 
WWW.SMS-GRUPPEN.DK SØGES 
STUD MED.
 
Tom Vendelbo
SMS Gruppen
tv@sms-gruppen.dk   +45 4586 4400

LÆGEVIKAR SØGES PÅ 
MEDICINSKAFDELING HAD-
ERSLEV SYGEHUS

 til kortere eller længere ansættelse i perioden 
november,december januar februar.
Du må gerne have tidligere erfaring.kontakt

-- bente.lyck@shs.regionsyddanmark.dk

VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR/
SYGEPLEJERSKE
Søges til almen praksis på 
Frederiksberg. 

Vi er 4 læger, 2 sygeplejersker, 1 sekretær og en 
turnuslæge, i en velfungerende praksis med et 
godt socialt miljø. 
Vi søger en stud. Med. som vil vikariere for 
sekretær/sygeplejerske i tilfælde af sygdom.

Dit arbejde vil primært bestå i at besvare tel-
efonopkald, booke tider og forny recepter. Desuden 
mulighed for egne patientkontakter / foreby-
ggende arbejde, lettere laboratorieanalyser samt 
sekretæropgaver. 

Arbejdstider: Hverdage ml. 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.

Skriftlig ansøgning til: 

Lægerne
Falkoner Allé 63, 1. sal.
2000 Frederiksberg 
Tlf.: 3819 8210
e-mail: p02000b_akv@darwin.dk

SIKRINGSSTYRELSEN
Studentermedhjælp (lægesekretær) til 
Sikrings-styrelsen

I 7. kontor, Internationalt førtidspensionskontor 
er der en stilling ledig som studentermedhjælp 
(lægesekretær).

Arbejdsopgaverne består i skrivning af lægeskøn 
i førtidspensi-onssager 

Kvalifikation: Du skal være lægestuderende. Du 
skal have or-denssans og basale kendskaber til IT. 
Så skal vi nok sætte dig ind i arbejdet.

Arbejdstiden er 6 timer hver anden uge. Timerne 
kan lægges efter aftale, oftest i week-ender.

Tiltrædelse: snarest.

Du vil blive ansat efter fællesoverenskomsten 
mellem Finansmi-nisteriet og STK og organisa-
tionsaftalen for kontorfunktionærer. 

Lønnen ligger mellem 106,36 kr. og 111,58 kr. i 
timen afhængig af om du har anciennitet fra andet 
kontorarbejde. Har du be-stået de eksaminer, der 
forudsættes bestået efter 2 års studier, tæller det 
for 1 års lønanciennitet.

Vil du vide mere om arbejdet, kan du ringe til Lene 
Donatsky på tlf. 33 95 16 25. Du kan læse om Sty-
relsen på vores hjemme-side www.sist.dk.

Vi skal have din ansøgning senest mandag den 
29. oktober 2007 kl. 12. Send din ansøgning til 
Sikringsstyrelse, Landemærket 11, 1119 Køben-
havn K, att. Tina Geertsen (tge@dss.dk).

Samtalerne vil finde sted i uge 44.

ANNONCER
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RASKE FORSØGSDELTAGERE SØGES

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 65 år søges til et videnskabeligt pilotforsøg. 
Formålet med forsøget er at undersøge sammenhængen mellem hovedpine og mi-
græne og stoffet glyceryl trinitrat hos patienter med familiær hemiplegisk migræne 
samt raske kontrolpersoner.

Baggrund: 
På baggrund af tidligere forskning ved vi, at migrænepatienter er mere følsomme 
end raske kontrolpersoner overfor signalstoffet nitrogen oxid (NO). Stoffet NO er 
medvirkende til fremkaldelse af migrænehovedpinen. 
Glyceryl trinitrat bliver i kroppen omdannet til nitrogen oxid, og som derfor kan 
bruges til at tydeliggøre betydningen af NO for udviklingen af hovedpine.

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

Hvor tidskrævende: 
Du skal møde 1 dage à ca. 3 timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)

Ubehag:
Der skal lægges plastickanyle (Venflon) i albuebøjningen til indsprøjtning af GTN. 
Indsprøjtning forventes at udløse hovedpine, andre bivirkninger af medicinen kan 
være hjertebanken, kvalme og varmefornemmelser. 
Der gives en ulempegodtgørelse på 750 kr. (Skattepligtigt).

Krav: 
Du skal være rask og veje mellem 50 og 100 kg., alder 18-65 år. Du må ikke lide af 
for lavt blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige sygdomme.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Komité, nr. HA-2007-0050
Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01, Glostrup Hospital. 
Henvendelse på E-mail:  jamoha01@glo.regionh.dk

DUM RESUMË

Beklageligvis respekterede Kanal4 ikke vores 
ønske om at holde efterårsferie i sidste uge. Vi er 
derfor kommet lidt bagud i sagaen om De Unge 
Mødre. Undertegnede skal i denne uge forsøge 
at bringe orden i forholdene.

Afsnit 15+16

Vi møder den skønne Ann-Beth, netop som hun 
er på vej ud for at  købe ind. Den unge gudinde 
giver os et sjældent indblik i økonomien hos en 
ung mor. Det viser sig at Ann-Beth ofte bruger 
op til 200 kr. hver gang hun handler ind! Dog 
tilføjer hun, at der så også er både rugbrød og 
toastbrød i kurven. I et forsøg på at få pengene 
til at strække, har Ann-Beth fravalgt alt økologi, 

for som hun siger: ”økologisk er dyrere og smager 
dårligere. Desuden ved jeg ikke hvad økologisk 
betyder”. Da varerne er talt op, har Ann-Beth 
snoldet for 67 kr. Hun skynder sig derfor at hæve 
en halvtredser over. Hjemme igen begynder Ann-
Beth på madlavningen. Hendes 16-årige lillebror 
Danny kommer til middag. Han har taget ved 
lære af sin søster og har fået gjort en af de lokale 
tøser med rogn.

I Kolding møder vi parret Louise og Ronni 
(d’Artagnan blandt venner). Louise har længe 
ønsket at blive gravid igen, men det tog over et 
år før der var gevinst. Undervejs havde de for-
søgt sig med akupunktur og Ronni måtte skifte 
de stramme bukser ud med løse khaki-shorts. I 

forlængelse af den forestående familieforøgelse, 
er parret gået på jagt efter et større hus. Deres 
bankrådgiver er dog skeptisk med hensyn til 
deres købekraft. Louises tidlige erhvervskarriere 
taget i betragtning, kan man godt forstå manden. 
Ronni vælger dog at se bort fra de gode råd og 
afgiver bud på et hus, der sikkert vil vise sig at 
blive deres ruin.
Christina  og padden Brien kæmper med sine 
følelser, der siden fødslen ikke har været til at 
styre. 

Christina-musen har taget sin mor med ud og 
shoppe frækt undertøj efter sit boop-job. Peter 
Kragh må sande at det måske ikke var så dårlig en 
idé med de nye babser. Han synes dog ikke at han 
har fået så meget ud af dem endnu, da Christina 
har været meget øm efter operationen.
Christina vil gerne have en elevplads som frisør/ne-
gledame, men lærepladserne indenfor ”hård hud og 
negle” hænger ifølge Peter ikke på træerne. 
Der skal fra redaktionens side lyde en advarsel 
til alle, der færdes omkring Amager-centret. En 
kilde tæt på redaktionen, blev for kort tid siden 
nær påkørt af de ovenfor nævnte par, da de forlod 
parkeringskælderen under Amager-centret. Det 
er nærliggende at forestille sig, at Peter Kraghs 
opmærksomhed har været mere rettet mod Chris-

tinas nye barm, end mod vejen foran.

Afsnit 17+18

I Næstved er Sofie på fødegangen igen. Det er 
dog endnu engang falsk alarm. Efter nogle timers 
observation, kan Sofie igen indånde den friske 
luft igennem en Prince. Uheldigvis falder Sofies 
snarlige fødsel sammen med hendes flytteplaner. 
Hun har derfor udkommanderet en hær af 
bekendte til at gøre det beskidte arbejde. Imedens 
glasborde og svulstige lædersofaer slæbes op og 
ned af trapper, ser den før så smækre Sofie til 
med en smøg i kæften. 

Camilla er fast beslutte på at få barn nummer  
4. I et forsøg på at blødgøre Benjamin, har hun 
inviteret ham ud på date. I den anledning klipper 
hun Benjamins i den klassiske frisure ”kort lort”. 
Bagefter lægger hun  et tykt lag lak på facaden 
og friserer isbjørnerøven. Det er utroligt nok 
lykkedes at finde en babysitter til de tre små, 
så det unge par tager i byen. Det ender med, at 
Benjamin falder til patten og lover at parringen 
kan genoptages om 4 måneder.

Nyeste medlem i serien er 17-årige Dina, der  er 
rejst med sin mor og sin søn (Sonny 1½) fra Greve til 
Frederikshavn. Over 2 afsnit viser Dina, at Kanal 
4, virkelig presser druerne. Sæsonens absolutte 
lavpunkt efterlader os med en fornemmelse af 
at serien trænger til en saltvandsindsprøjtning 
a la Bente og David eller den savnede svovlgule 
Christina.

MOK-red / Martin

RASKE FORSØGSPERSONER
SØGES

Projektets formål:
Projektet drejer sig om muskeludtrætning hos
raske personer og hos patienter med dissemineret sklerose. Vi vil undersøge 
de centrale ledningsforhold før og efter en kort fysisk aktivitet ved
hjælp af små magnetiske og elektriske stimulationer.

Forsøgsopstilling:
Triple stimulations teknik
En triple stimulation består af en magnetisk stimulation over hjernebarken 
efterfulgt af to elektriske stimulationer på armen. Stimulationerne udløser et 
spjæt i arme og ben. Dette kan føles ubehageligt, men gør ikke ondt. Nerve-
impulserne måles med overfladeelektroder på huden over musklerne.
Der er ikke observeret bivirkninger og der er ingen risici ved under-
søgelsen.

Undersøgelsen: 
Deltagerne skal udføre en konstant sprede bevægelse af fingrene indtil 
udtrætning (typisk efter
1 – 2 minutter). Herefter gives med fastlagte intervaller (fra 15 sekunder 
til 2 – 3 minutter) en serie triple stimulationer. Undersøgelsen varer 1 - 2 
timer.
Ulempegodtgørelse: 200 kr. i timen.
For yderligere information, kontakt mig via min emailadresse: 
ulrikfelding@stud.ku.dk. Husk at skrive dit tlf.nummer på, så jeg kan 
kontakte dig.
mvh.
Stud. med. Ulrik N. A. Felding
Klinisk neurofysiologisk afd. 3063 (Opgang 3,
6.sal), Rigshospitalet, 2100 København Ø.

ANNONCER & DUM



9
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 onsdag: 9.00-16.00 
Torsdag: 9.00-18.00       Fredag: 9.00-14.00
Kursusafdelingen har lukket den første 
onsdag i måneden

VB MEDDELSER

ANNONCER

NÅR I ÆNDRER ADRESSE 
ELLER TELEFONNUMMER, 
SÅ HUSK AT GIVE OS BE-

SKED ENTEN PR. BREV, 
TELEFON ELLER EMAIL.

TIL UDDANNEDE VENTILATØRER.

Et tilbud om at få genopfrisket VT - fær-
digheder. 
Arrangementet afholdes d. 6.11 2007 kl. 16.30 
– 20.30 på RH 2031. 
Da der har været et ønske, om at få mulighed for 
at øve procedurer efter endt uddannelse som 
ventilatør. Derfor vil vi gerne invitere dig og alle 
andre uddannede ventilatører til pilot workshop. 
Det kommer til at fungere næsten, som et åbent 
hus arrangement. Det er et tilbud til dig, hvor du 
har mulighed for at få afprøvet nogle prak-
tiske færdigheder, eller få opdateret din viden 
indenfor intensiv terapi.  Det kommer til at foregå 
ligesom ved undervisningen i ventilatørkurset, 

NYT HOLD 1420
Rigshospitalet - opvågning afsnit POTA 

POTA søger et FADL hold på ca. 12-14 venti-
latører. Dette i perioden fra den 1. december 
- 1. april 2008 (evt. forlængelse af denne 
periode). Oplæring vil fi nde sted på afdelingen 
i november måned.

Det postoperative observations- og terapiafsnit 
POTA 2042 modtager over 9000 patienter årligt 
fra 13 forskellige kirurgiske specialer. POTA har i 
alt 18 senge, heraf 4 døgnsenge. Den gennem-
snitlige indlæggelsestid i afsnittet er 3 - 4 timer.                                                         
Arbejdet vil bestå i modtagelse, observation, 
pleje og behandling af voksne opvågning-
spatienter. For yderligere information kan 
kompetencebeskrivelse rekvireres på Vagtbu-
reauet hos Gry Orkelbog-Andresen. Generelle 
informationer om afdelingen kan fi ndes på 
www.rigshospitalet.dk under Abdominalcentre 
- Anæstesi og operationsklinik AN/OP.
POTA er en spændende og krævende arbejd-
splads med store muligheder for faglig og per-
sonlig videreudvikling.  Der vil blive sat høje krav 
til dine VT- kompetencer og der forventes at du 
er engageret og god til at arbejde tværfagligt. 
Du skal have bestået 7. semester og minimum 
have 200 VT-timer (gerne fl ere) samt have en 
grundlæggende kendskab til farmakologi. 
Gyldigt akkrediteringskort er påkrævet for at 
søge stillingen.

Arbejdstid: Mandag – torsdag fra kl. 12.00 
– 20.00
Løn: MVS – holdløn. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 2. november inden 
kl. 10.00 via www.fadlvagt.dk – for medlemmer 
– tilmelding til hold. Ansættelsessamtaler vil 
fi nde sted på Vagtbureauet og erfarne venti-
latører vil blive prioriteret til stillingerne.    

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Gry Orkelbog-Andresen på telefon 35 
24 54 02 eller pr. mail på go@fadl.dk

HOLD 1604 GENTOFTE HOSPITAL 
KLINISK BIOKEMISK AFDELING
Hold 1604 søger 3 nye holdmedlemmer 
Vi tager blodprøver og EKG, både på sen-
geafdelingerne og i ambulatoriet.
Afdelingen foretager selv grundig oplæring 
efter et fastlagt program med ca. 7 lønnede 
dagvagter. Forudgående “stikkeerfaring” er ikke 
nødvendig.
 
Vi dækker: 
3-5 dagvagter (7.30 - 15.00) pr. hverdag, samt 1 
dagvagt lørdag og søndag. 
1 aftenvagt (15.00 - 22.30) og 1 nattevagt (23.30 
- 7.30) alle ugens dage. 
Vi har bagvagtsordning. 

Krav:
200 SPV-timer 
Du skal kunne tage 4-5 vagter pr. måned - også i 
eksamensmånederne 
Da afdelingen bruger mange resurser på 
oplæring, skal du kunne blive på holdet min. 1 år.
 Grundig oplæring vil fi nde sted på afdelingen 
(7 dage)
 
1. 3. 4
8/11 7/12 7/12
9/11 10/12 10/12
12/11 12/12 11/12
13/11 13/12 13/12
14/11 14/12 14/12
16/11 17/12 18/12
20/11 18/12 19/12
22/11(e) 20/12(m) 20/12(f)
     
Alle dage fra kl. 07.30-15.00, dog skiftende mø-
detid på dag 8.dag.
 Løn : SPV - holdløn

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte holdleder Henrik Andersen på: 
henrikan@hotmail.com 

Ansøgningsfrist:mandag 26.oktober 2007 kl.10.00 
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer– Tilmeld-
ing til hold – Hold 1604
Husk at skriv nr. på det oplæringsprogram du 
ønsker.

dog med udgangspunkt i dine behov og ønsker, 
om at få genopfrisket dine praktiske færdigh-
eder, f.eks. sugning. Det er et forsøgsprojekt, hvor 
du som ventilatør, skal tilmelde dig. Hvis du har 
specifi kke ønsker bedes du maile dem inden 
tilmeldingsfristen til vagtbureauet. Tilmeldingen 
skal være vagtbureauet i hænde inden d. 
26.10.07 kl. 12.00. 
Vi glæder os til at se dig og ser frem til et stort 
fremmøde.

VAGTBUREAUET

HOLD 1802
BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIA-
TRISK AFD. F 
Bispebjerg Hospital

Børne og ungdomspsykiatrisk lukkede afdeling 
søger 8 FADL- vagter til et midlertidigt hold i peri-
oden fra 12. november til og med den 1.januar 
2008.
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 :  Nattevagter alle ugens dage fra kl. 
23.30- 7.30

Vi forventer at du opfylder følgende:
- Har min. 300 SPV timer, med mange  
 psyk. vagter 
- Kan tage min.4 vagter om måneden 
- Har et gyldigt akkrediteringskort 

Løn : SPV- hold med psyk. tillæg 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest 
fredag den 26.oktober 2007 kl. 10.00. 

Yderligere informationer:
Kontakt venligst Ledende sygeplejerske Gry 
Orkelbog tlf.nr 35 24 54 02 eller mail go@fadl.dk 
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GLOSTRUP HOSPITAL AFD. MA41 
SØGER LÆGESEKRETÆRER

Kardiologiske ambulatorium MA41 søger  1-2 
vikarer skrivende lægesekretærer og hvad deraf 
følger med registrering osv i tidsrummet klokken 
15-21 eller klokken 16-22 mandag til fredag 
resten af år 2007 indtil videre.

Krav : Min. 200 SPV-timer, bestået 3. Semester.
Løn: SPV-løn

Ansøgningsfrist : Hurtigst muligt. Ansøg via www.
fadlvagt.dk – for medlemmer -  tilmelding til hold 
– mærket ”Glostrup afd. MA41.

SYGEPLEJEVIKAR I ALMEN 
PRAKSIS I HØJE TAASTRUP

Vi er en praksis i Høje Taastrup, nær Høje Taastrup 
station, og vi står i akut mangel for en vikar i ca. 
2 måneder.

Der kan evt. være mulighed for forlængelse af 
vikariatet.

Arbejdstid: mandag til fredag kl. 08.00 – 14.30.
(Der kan dog forhandles på dette punkt)

Løn: Overenskomst ml. HK/Privat og praktiser-
ende lægers arb.giverforening
Timeløn inkl. pension kr. 139,21

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt
Ansøgningen sendes via hjemmesiden www.
fadlvagt.dk  - København – for medlemmer 
– ledige job

FADL`S KURSUSAFDELING 
SØGER SPV- UNDERVISERE
Da flere af vores undervisere forlader os til fordel 
for arbejde som læger søger vi somatik under-
visere til foråret 2008.

Du skal være med til :
At nye FADL–vagter sættes godt i gang. 
At sikre et højt faglig niveau på SPV- kurset.
At videreudvikle SPV- kurset, så det svare i over-
ensstemmelse med de sundhedsfaglige krav der 
forventes af FADL-vagter. 

Kurset:
Hold på 16 kursister undervises samtidig af en 
sygeplejerske og en erfaren sygeplejevikar(stud.
med). 
Det nye kursus følger en undervisningsguide med 
case-story, og bygger på sygeplejefaglig prob-
lemløsning med mange praktiske øvelser. 
Basalt teoristof gennemgås i case-arbejdet: Kur-
sisterne har ved selvstudie bestået en adgangs-
givende prøve, og er godt forberedte til den 
problemorienterede undervisning.
Kursisterne har følgevagter på en somatisk syge-
husafdeling. Her udarbejder de en opgave, hvor 
sygeplejens behovsteorier har en fremtrædende 
rolle.
Til slut vurderes, dels kursisternes færdigheder i en 
plejesituation, dels deres teoretiske kundskaber 
ved en praktisk/mundtlig eksamen.

Krav til somatisk undervisere :
Du skal have en bred somatisk FADL–vagt erfar-
ing .
Du skal have minimum 400 SPV timer (stikke 
/lægesekretær erfaring medregnes ikke).
Du skal have bestået 5. semester.
Undervisningserfaring er en fordel, men ikke 
noget krav.
Du skal være praktisk og pædagogisk orienteret.
Du skal være interesseret i at arbejde i et dyna-
misk team med sygeplejersker.

Løn og vilkår:
Lønnen udgør pr. 1/4-07 kr. 311,02 pr. undervisn-
ingstime og kr. 179,26 pr. mødetime.
Planlægning af kurser foregår halvårligt. Arbe-
jdsbyrden er i høj grad fleksibel, dog forventes 
undervisere at dække al sygdom internt.
Ansættelse er gældende et semester af gangen. 
Kurser afholdes dels hverdage kl. 17.00/17.30 til 
21.30, dels i weekender.
Du skal kunne undervise ca. 4 - 15 lektioner à 3-4 
timer det kommende forår.
Information/vejledning og oplæring om under-
visning på SPV-kurset vil du modtage i løbet af 
november.

Interesseret? – Skriftlig ansøgning 
sendes til:
Gry Orkelbog på mail go@fadl.dk
Ønsker du yderligere information er du velkom-
men til at ringe på Tlf. 35 24 54 02 
Ved efterfølgende ansættelsessamtaler vil de 
indkaldte blive bedt om at forberede og udføre 
en ca. 20 min. undervisning, af et i forvejen ud-
delt emne.
Ansøgningsfrist: Mandag den 5. oktober kl. 10.00 
– Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 8. 
og mandag den 12.november. 

DIALYSEHOLD 4223: HJEMMEDI-
ALYSEHOLD I ØLSTYKKE SØGER 
NYT MEDLEM.

Arbejdet består i opsætning at dialysemaskinen, 
start og afslutning af dialysebehandling samt 
monitorering af patienten under dialysen.
Under dialysen er der god tid til at f.eks. at læse 
eller få skrevet sin OSVAL.

Patienten er en sød og rar dame der har kørt 
hæmodialyse i næsten 30 år med hjælp fra 
dialyseassistenter. Patienten har selv stor viden 
om sin sygdom/behandling og deltager aktivt i 
vurdering af f.eks. væsketrækkets størrelse.
Vi er meget vellidte af både patienten og 
hendes mand og holdets medlemmer er ofte på 
holdet lige indtil de bliver kandidater.

Der dialyseres mandag, onsdag og fredag. 
Tidspunktet aftales fra gang til gang. Vagterne 
kan således – indenfor rimelighedens grænser 
– tilpasses undervisning og klinikophold.

Der kræves
· Hæmodialyseerfaring m. AK 100/200
· 300 dialysetimer
· at du er fleksibel
· at du kan tage 4 vagter pr. måned
· du skal have et gyldigt akkreditering 
 skort

Såfremt du ikke opfylder alle krav til fulde så søg 
da alligevel. Måske har du andre kvalifikationer/
erfaring, der gør at du vurderes som værende 
den rigtige til jobbet

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

Har dette fanget din interesse, kan du kontakte 
Lise Mouritzen på email lise.mouritzen@gmail.
com for at høre nærmere.

Ansøgningsfrist: Den 29. Oktober 2007 kl. 10.00. 
Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – Ledige hold

VAGTBUREAUET

SALT
MOK-poll
Sidste uges quickpoll var tilegnet Niklas og Jannik, bedre kendt som Nik og Jay, og 
deres sang “én dag tilbage”. Vi spurgte Jer læsere hvad I ville gøre hvis I kun havde 
én dag tilbage. Svarmulighederne var mange, og på trods af at de fleste var ret speci-
fikke, var udfaldet af afstemningen dog meget enslydende. Som runner up havde vi 
svarmuligheden “alle ovenstående” med 25%. Den absolutte vinder blev dog “ingen af 
ovenstående” med hele 40%. Dér ramte I virkelig sømmet på hovedet, Nik og Jay.

Den næste uges tid kan får I følgende Quickpoll at stemme på:
Hvilke af følgende udsagn om salt kan du erklære dig mest enig i?

Salt er godt mod sult
Salt fra Læsø er bedre end den billige fra Netto
Salt har aldrig gjort noget for mig
Salt er for rigtige mænd
Salt - dårlige kokkes frelse
Salt er en neutral forbindelse mellem ioner
SALT bør være den næste basisgruppe
Salt er sendt fra helvede
Salt er den mest anerkendte smagsforstærker
Salt uden pommes frites er ikke rigtig salt
Enig i alt ovenstående (dog er jeg bevidst om det modstridende heri)
Enig i flere af ovenstående
Mest uenig i ovenstående
Helt uenig i ovenstående

Stem på www.mok.info
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STUDENTERKLUBBEN PRÆSENTERER:

PROGRAMMET FOR ÅRETS 69 TIMERS BAR

- igen i år spækket med lækkerier.

Vi skyder det hele i gang torsdag d. 25/10 kl. 11.00 og bliver ved til søndag d. 28/10 kl. 07.00! 
Kom bl.a. og oplev:

Revyen - torsdag kl. 16.30.

Fifi -Dong (Gasolin Jam) – torsdag kl. 21.00.

Badedyrene – fredag kl. 21.00.

Robbie Williams Jam – lørdag. Kl. 20.00.

Massere af gøglede barer...

HUSK: Dør-regler: 1 gæst pr. Studiekort indtil kl. 24 herefter ingen gæster (til næste dag kl. 8.00).

Studenterklubben ™ forbeholder sig ret til ændringer i årets program

69-TIMERS BAR - RIV UD OG GEM
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TORSDAG Store bar Lille bar Kysser Andet

11-12 Åbningsreception 80’erne varede fra 
87-93

12-13 Åbningsreception Trafikken Flytbar (mobilbar)

13-14 Fjernsyn for dig Matros Bar Trafikken R. Hasselager (mo-
bil)

14-15 Fjernsyn for dig Matros Bar SOS Bar

15-16 Fjernsyn for dig Matros Bar SOS Bar

16-17 Alm. Bar SoSu Bar Apopleksi Bar Elefanten

17-18 Toms Chokolade 
Bar

SoSu Bar Apopleksi Bar Gøglerne fra floden 
Prut (mobilbar)

18-19 Revy Bar Poul Kjøller Tyroler Bar Grillbar(atrium
gården)Rygbar 

19-20 Revy Bar Poul Kjøller Tyroler Bar Rygbar bodega(atri
umgården)Grillbar(
atriumgården)

20-21 Hobbit Bar Fede Bar Tyroler Bar Grillbar (atrium-
gården)

21-22 Jungle Bar Bare katte bar

22-23 Jungle Bar Uniform Bar Grisefest

23-24 Baywatch Bar Uniform Bar Grisefest

00-01 Baywatch Bar Jens Viking Beduin Bar

01-02 Nam Bar Jens Viking Beduin Bar

02-03 Nam Bar Mexico Ligger i 
Italien

Harlem Bar

03-04 Nam Bar Mexico Ligger i 
Italien

Harlem Bar

04-05 Alm. Bar

05-06 Alm. Bar

06-07 Alm. Bar

PROGRAM TIL 69-TIMERS BAR I STUDENTERKLUBBEN

69-TIMERS BAR - RIV UD OG GEM

69 timers bar - oh yeah!
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FREDAG Store bar Lille bar Kysser Andet

08-11 Alm. bar

11-12 Giro 413 Bar(Feat. 
Tranum)

12-13 Giro 413 Bar(Feat. 
Tranum)

7. Himmel

13-14 Giro 413 Bar(Feat. 
Tranum)

7. Himmel Flytbar (mobil)

14-15 Falset Bar Bastille Bar Chicago Bar Tour de France 
– Opvarmning 
(scenen)

15-16 Jagtvej 69 Pen-is Bar Chicago Bar Tour de 
France(scenen)

16-17 Horny-Love-Rescue 
Bar

Pen-is Bar Chill out Lounge Tour de 
France(scenen)

17-18 Horny-Love-Rescue 
Bar

Nonsens fodboldbar Chill out Lounge Gøglerne fra fl oden 
Prut (mobil)

18-19 Stewardesse Bar Nonsens fodboldbar Electronica Bar Støvlebar

19-20 Skibumsbar Ballerina Bar Electronica Bar Støvlebar

20-21 Skibumsbar Ballerina Bar Søens Folk Elefanten

21-22 Guldbar Bandit Bar Søens Folk Tragtebar. (mobil)

22-23 Fransk stuepige Bar Bandit Bar UV bar Tragtebar(mobil)

23-24 Zoo Bar Frugtbar UV bar

00-01 Studio 54 Frugtbar Full moon Party

01-02 Studio 54 Krejler/Nasse Bar Full moon Party

02-03 Shubidua Bar Krejler/Nasse Bar Mandril Bar

03-04 Shubidua Bar Mandril Bar

04-05 Alm. Bar

05-06 Alm. Bar

06-07 Alm. Bar

07-08 Alm. Bar

69-TIMERS BAR - RIV UD OG GEM
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LØRDAG Store bar Lille bar Kysser Andet

08-12 ALM BAR

12-13 Forsvar Bar

13-14 Forsvar Bar

14-15 Sexekspressen Bar Wallstreet Flytbar (mobil)

15-16   Sexekspressen Bar Wallstreet Elefanten

16-17 Scorebog Bar Blinde Bar Alt godt fra havet Klub 100

17-18 Scorebog Bar Bar lig’ Alt godt fra havet Klub 100

18-19 Top Gun Bar Bar lig’ Karaoke

19-20 Top Gun Bar Slammer Bar Karaoke

20-21 Boyband Bar Slamer Karaoke

21-22 Boyband Bar Øko Bar Roskilde Festival

22-23 Boyband Bar Øko Bar Roskilde Festival

23-24 Rockstar Bar Slutty nurseVs. 
Portør Bar

Bondebar

00-01 Rockstar Bar Slutty nurseVs. 
Portør Bar

Bondebar

01-02 Surprise!! Slutty nurseVs. 
Portør Bar 

Hawaii Bar

02-03 Surprise!! Latin lover Bar Hawaii Bar

02-03(vintertid) Grønlænderbar Latin lover Bar Glans P

03-04 Grønlænderbar. Glans P

04-05 Grønlænderbar

05-06 Lukningsreception

06-07 Lukningsreception

KOM TIL
PØLSEFEST!

TIL 69-TIMERS-
BAREN TORS-
DAG OG LØRD-
AG KAN DU FÅ 
STILLET PØLSE-
LYSTEN I ATRI-
UMGÅRDEN.
VI TÆNDER OP I 
GRILLEN KL. 18, 
OG GLÆDER OS 
TIL AT SE DIG 
TIL GRILLHY-
GGE!

PØLSE-LOVE 
FRA GRILL-
GRUPPEN!

69-TIMERS BAR - RIV UD OG GEM
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Invitation til

MEDICINERRÅDETS 
GENERALFORSAM-
LING (GF) 
torsdag d. 25. oktober kl. 
16:15 i Store Mødesal
På GF’en vælges MR’s kandidater til studienævnet og 
du har her mulighed for at stemme på dem, du mener, 
skal kæmpe for din sag i studienævnet

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Beretning fra udvalg og tillidsposter
Vedtagelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:

formand
økonomisekretær
kontaktperson til Studenterrådet
kontaktperson til Studienævnet for Medicin
kontaktperson til Sundrådet

Valg af revisor
Opstilling af kandidater til studienævnet for 
medicin
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og 
bestyrelser, herunder Universitetsbogladen og 
MOKs bestyrelse.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
Eventuelt

Indkomne forslag er følgende:
1) Motivation til forslag om 
vedtægtsændring på generalforsamling 
25. oktober 2007:
Fremsendt af bestyrelsen for MR

Gennem de sidste tre år har Medicinerrådet (tidligere 
MSR) haft samme formand. Dette har været utroligt 
positivt, idet det har givet kontinuitet i foreningen. 
Efter nøje overvejelse mener vi dog, at tiden er moden 
til en forandring i foreningens struktur.
Bestyrelsen vil derfor hermed foreslå implementer-
ingen af en ‘flad struktur’, hvor de fem bestyrelses-
medlemmer sidestilles.
Vi håber, at dette vil få foreningen til at fremstå mere 
åben og tilgængelig for nye. Ved at have en bredere 
ledelse tror vi, at foreningen vil få større diversitet 
og fremstå som mere end en ‘enmandshær’. 
 Vi foreslår, at bestyrelsen skal bestå af fem per-
soner:
- økonomisekretær
- kontaktperson til Studenterrådet ved Københavns 
Universitet
-kontaktperson til Studienævnet for Medicin
-kontaktperson til Sundrådet
-informationsansvarlig
Heraf er 4 af de 5 poster lig de nuværende. Form-
andsposten erstattes af en ’informationsansvarlig’, 
der skal have det overordnede ansvar for kom-
munikationen mellem fagrådet og den almene 
medicinstuderende.

Forslag til overvejelser i 
bestyrelsens forretningsorden:
Det forventes af de fem medlemmer, at de ‘deler’ den 
forhenværende formandsrolle mellem sig, og der vil 
derfor blive mere ansvar til de enkelte medlemmer i 
stedet for kun hos én enkelt person.

For at dette skal kunne fungere, foreslås det, at de 
specifikke opgaver, som hidtil har ligget hos form-
anden, fordeles ud blandt bestyrelsesmedlemmerne, 
og at fagrådet orienteres om, hvem der har hvilke 
ansvarsområder.

FORSLAG:
§ 4, stk. 2
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

6. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
* formand
* økonomisekretær
* kontaktperson til Studenterrådet
* kontaktperson til Studienævnet for Medicin
* kontaktperson til Sundrådet

7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og be-
styrelser, herunder Universitetsbogladen og MOKs 
bestyrelse.
9. Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
10. Eventuelt
ændres til: 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Vedtagelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse bestående af fem personer:

* økonomisekretær
* kontaktperson til Studenterrådet
* kontaktperson til Studienævnet for Medicin
* kontaktperson til Sundrådet
* informationsansvarlig

7. Valg af revisor
8. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og be-
styrelser, herunder Universitetsbogladen og MOKs 
bestyrelse.
9. Nedsættelse af og valg til udvalg under MR.
10. Eventuelt

 § 5, stk. 1: 
Bestyrelsen består af fem personer valgt på gener-
alforsamlingen jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsen ledes af 
formanden 
ændres til: 
Bestyrelsen består af fem personer valgt på general-
forsamlingen jf. § 4, stk. 2.  

§ 6, stk. 3:
Formanden udarbejder dagsordensforslag, som an-
nonceres i MOK ugen før mødet. Dagsorden skal som 
minimum indeholde følgende punkter: 
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på 
økonomi
5. Studienævnsmødet
6. Sundrådet
7. Meddelelser
8. Eventuelt
ændres til: 
Bestyrelsen udarbejder dagsordensforslag, som an-
nonceres i MOK ugen før mødet. Dagsorden skal som 
minimum indeholde følgende punkter: 
9. Formalia
10. Tilbagemelding fra semestrene
11. Tilbagemelding fra udvalg
12. Orientering fra bestyrelsen, herunder status på 
økonomi
13. Studienævnsmødet
14. Sundrådet
15. Meddelelser
16. Eventuelt

§ 6, stk. 6: 
Afstemning foretages ved almindeligt flertalsvalg. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende 
ændres til: 
Afstemning foretages ved almindeligt flertalsvalg. 
I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsens stemmer 
udslagsgivende 

§ 7, stk. 1 
I økonomiske forhold tegnes fagrådet af formanden 
og økonomisekretæren i forening. Bestyrelsen kan i 
øvrigt meddele fuldmagt. 
ændres til: 
I økonomiske forhold tegnes fagrådet af økono-
misekretæren og ét bestyrelsesmedlem i forening. 
Bestyrelsen kan i øvrigt meddele fuldmagt. 

2) Ændringsforslag til MR’s vedtægter 
vedr. bestyrelsesreferater
Af Sabrina Eliasson

Motivation
Det er en absolut nødvendighed at bestyrelses-
møderne signalerer åbenbed, men det hæmmer det 
konkrete arbejde og kan være med til at gøre refer-
aterne lidt tomme, når bestyrelsen pga. nedenstående 
paragraf skal offentliggøre bestyrelsesreferaterne. 
Den tidligere procedure i MR var at såfremt nogle 
skulle ønske at læse et referat så fik de det udleveret. 
Denne praksis ønskes genoprettet med nedenstående 

forslag. 

Vedr. §5 stk. 4: 
”Bestyrelsen tilrettelægger selv 
sit arbejde herunder forretning-
sorden. Dog er bestyrelsens møder 
som udgangspunkt åbne, men 
punkter kan lukkes af forskellige årsager, herunder 
personsager. Bestyrelsen skal udfærdige referat af 
sine møder. Og bestyrelsen skal holde MR orienteret 
om sit arbejde, herunder sikre at bestyrelsesreferater 
er tilgængelige for interesserede.” 
Ændres til: 
”Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde, herunder 
forretningsorden. Bestyrelsen skal udfærdige referat 
af sine møder, og bestyrelsen skal holde MR orien-
teret om sit arbejde via MR-møderne og evt. via mail 
såfremt dette skønnes nødvendigt. ”

Tilføjelse til stk. 4:
”Skulle en eller flere aktive i fagrådet ønske at læse et 
eller flere af referaterne fra bestyrelsens møder skal 
disse naturligvis udleveret, dog med anonymisering 
af evt. navne”

3)Ændringsforslag til MR’s 
generalforsamling vedr. 
beslutningsdygtighed
Af Sabrina Eliasson 

MR-møderne er altid blevet anonceret i MOK 
såfremt dette har været muligt. Vi har dog igen-
nem det seneste år med forglemmelser fra MOK’s 
side og efterårsferier været ude for ikke at være 
beslutningsdygtige til et møde fordi indkaldelsen 
ikke har været offentliggjort i MOK. I praksis har 
vi afholdt mødet alligevel, for så på næste møde at 
godkende sidste mødes beslutninger, men jeg ønsker 
med nedenstående forslag af gøre møderne mere 
beslutningsdygtige uafhængigt af MOK. Desuden 
har praksis også været at møderne annonceres i 
samme uge som mødet og ikke ugen før, da det er 
vanskeligt at konstruere en relevant dagsorden så 
lang tid i forvejen. 

Vedr. §6 stk.3
Formanden udarbejder dagsordensforslag, som an-
nonceres i MOK ugen før mødet (....)” 
Ændres til:
”Formanden udarbejder dagsordensforslag, som om 
muligt annonceres i MOK ugen før mødet og via 
mailinglisten i samme uge som mødet”

4) Ændringsforslag til MR’s vedtægter 
vedr. valgprocedure
stillet af Line Engelbrecht Jensen i samråd med 
bestyrelsen 

Motivation:
Valgproceduren omhandlende personvalg til stu-
dienævnet for medicin er optimal såfremt der er 
mange fremmødte til afstemningen idet den skaber 
stor sandsynlighed for at et mindretal der skulle 
ønske at opstille imod en hel liste af kandidater kan 
få en enkelt plads.
Det er dog ikke den virkelighed MR afholder afstem-
ninger i. Vi er relativt få til vores generalforsamlinger 
(max 20) og det, at vi i øjeblikket ligger i valgkamp 
hvert år nødvendiggør en valgprocedure som både 
sikrer enkeltpersoner men som også er nem at forstå. 
Jeg foreslår derfor følgende ændringer:

§ 8. Personvalg, stk. 3:
Slettes:
”Valg af to eller flere personer sker ved et forholdstal-
svalg mellem lister. Hvis man har stemmeret, kan 
man afgive en stemme på en liste, eller en stemme 
på en person på en liste. Det bestemmes, hvor mange 
mandater der tilfalder hver liste, ved at det for hver 
liste samlede afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 
4 og 5, og den største af de således fremkomne kvo-
tienter give den liste, den er tilfaldet, ret til deres 
første mandat, den næststørste kvotient giver den 
liste, den er tilfaldet, ret til mandat nummer to, 
og så fremdeles indtil det antal mandater, der skal 
besættes, er fordelt mellem de forskellige lister. Har 
flere opnået samme kvotient, og kan alle ikke opnå 
valg, fordeles det eller de resterende mandater ved 
lodtrækning.”

Og erstattes med:

”Valg af to eller flere personer sker ved valg af ét 
mandat ad gangen ved absolut flertal således af 
1. kandidat på listen vælges i første runde, 2. kan-
didat i 2. stemmerunde osv. Alle valgberettigede 
har én stemme pr. afstemning. Hvis der ikke opnås 
absolut flertal, så foretages en ny afstemning mel-
lem de kandidater, der fik flest stemmer ved første 
afstemning. ”

STUDENTERPOLITIK - MR
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HVAD ENDTE 4. OG 5. 
SEMESTER PÅ 2006-
ORDNINGEN SÅ MED?
Af Sabrina Eliasson, medlem af studienævnet for 
Medicinerrådet og Melanie Veber, suppleant til 
Studienævnet for Medicinerrådet.

Noget rigtigt rod, hvis nogen skulle 
finde på at spørge undertegnede... 
4. og 5. semester skal færdigbehandles på studi-
enævnsmødet d. 23. oktober. Forinden har disse 
semestre været debatteret i det såkaldte Bach-
elorudvalg og på det ekstraordinære studienævns-
møde d. 16. oktober.

DEN OPRINDELIGE PLAN FOR 
4. OG 5. SEMESTER I STUDIE-
ORDNINGEN 2006 SES I SKEMA-
ET HER PÅ SIDEN.

Baggrunden for den oprindelige 
2006-ordning
Det skal lige nævnes, at 6. semester aldrig har 
været diskuteret igennem i Studienævnet, så oven-
nævnte figur er ikke noget, der findes nedskrevet 
nogen steder. Dog er der udfærdiget ikke mindre 
end to revisionsrapporter (1.-5. semesters revision 
og 6.-9. semestersrevision), som begge anbefalede, 
at den basale farmakologi placeres i starten af 6. 
semester. 

4. semestersudvalget (de ansvarlige kursusledere) 
har igennem de seneste 3 år ikke holdt møder og 
har ikke gjort noget gennemgribende for at sænke 
de massive dumpeprocenter, der er ved 4. semes-
terseksamen. 

Underviserne på 4. semester fremsendte i dette 
efterår et brev til dekanen, hvori de angav, at en ek-
samen i de ovenstående kurser (mave-tarm-lever, 
energiomsætning, hjerte-lunger-blod) ville blive 
en katastrofe, og at de ikke ville kunne forsvare 
denne opbygning. De mente, at der ville være rigtig 
mange, der ikke ville bestå en sådan eksamen. Det 
er vel at mærke selv samme lærere som er med til 
at udfærdige eksamenssættene.. Hmm…

Den overordnede plan med at flytte energiomsæt-
ningen ned på 4. semester var, at det ikke giver 
mening at udskille den fra resten af biokemien på 4. 
semester. Det var vel at mærke under forudsætning 
af, at kursusledelsen gjorde noget alvorligt ved 
deres kursus (læs: skar ned i mængden af relativt 
irrelevante enzymnavne, de studerende skal lære 
udenad!).

En mindretalsudtalelse fra ALLE de studerende!

De 3 studerende i det såkaldte Bachelorudvalg 
(Maria Frederiksen, DM, Simon Krabbe, ML og 
Line Malmer, Medicinerrådet), som i dette udvalg 
skal rådgive Studienævnet om bl.a. 4. og 5. semes-
ter, havde skrevet en mindretalsudtalelse. Heri 
angav de, at de ikke kunne støtte et flyt af blod, 
da der ikke var fremlagt faglige argumenter for, 
hvorfor et kursus og en eksamen i nyre-endo-blod 
var en god idé.

På Studienævnsmødet havde formanden for DM 
dog pludselig skiftet mening og formuleret et 
udvidet forslag, som omhandlede et flyt af blod 
i bytte med energiomsætning og en placering af 
farmakologi på 5. semester i en eksamen med 
immunologi og patologi, mod at man splitter de 4 
OSVAL uger op. 

FØLGENDE FORSLAG ER DER-
FOR SAT PÅ TIL AT BLIVE BES-
LUTTET PÅ STUDIENÆVNSMØ-
DET TIRSDAG D. 23. OKTOBER

Værsgo studerende: der er intet gjort 
ved kvaliteten af jeres kurser!

MR mener, at hele sagsbehandlingen omkring 4. og 
5. semester har været en katastrofe, hvor de stud-
erende er blevet holdt som gidsler i et spil om timer 
og kurser. MR foreslog, at såfremt man absolut 
ville efterkomme ønsker fra en undervisergruppe, 
der som nævnt ikke har gjort noget som helst for 
at forbedre deres kurser, så burde det blive med 
det forbehold, at der skulle skæres i mængden af 
enzymnavne, som skal læres udenad. 

Skærpede krav til kursusledelsen på 4. semester  
var åbenbart ikke noget, de andre studerende eller 
underviserne i studienævnet mente var nødvendigt. 
Tværtimod har man givet kursusledelsen dét de 
ville have på baggrund af trusler (Simon Krabbe 
fra ML holdt ved sine principper og var imod hele 
snakken om flyt af noget som helst).

Desuden synes vi, at hvis blod absolut skal placeres 
på 5. semester, så skal det ligge sammen med im-
munologien og patologien, da dette rent integra-
tionsmæssigt ville give mest mening.

MR foreslog, at man lod de 4 uger i OSVAL forblive 
samlet, idet MR mener, at de 4 uger i forlængelse af 
hinanden netop vil få de studerende til at fordybe 
sig i deres opgave. Det er dog ikke en dårlig idé at 
have OSVAL-uger på 6. semester, men hvis prisen 
for det er at klaske de ”overskydende” kurser sam-
men i én eksamen (immu-pato-farma), så er prisen 
efter vores mening for høj.

MR har desuden foreslået, at basal farmakologi 
placeres på 6. semester i et ”introkursus” sammen 
med arbejds- og miljømedicin, så de studerende til 
deres 6. semesterseksamen ikke skal definere ba-
sale miljømedicinske termer, men koncentrere sig 
om de intern-medicinske og kirurgiske spørgsmål. 
Med den basale farmakologi op på 5. kan dette så 
alligevel ikke lade sig gøre. 

Dette var der heller ikke opbakning til fra hverken 
undervisere eller de studerende fra Demokratiske 
Medicinere.

Konklusion
Så hvis alt går, som det er lagt op til, skal de 
studerende nu op i en eksamen på 4. semester i 
mave-tarm-lever, energiomsætning, hjerte-lunger 
(som man ikke har forlangt forbedring af) og to 
eksamener på 5. semester bestående af hhv. Nyre-
endo-blod og immu-pato-farma. Efter vores mening 

vil 5. semester blive et rigtigt dræber semester 
som indeholder eksamener, der er sammensat af 
elementer som ikke rigtigt har noget med hina-
nden at gøre. Desuden så vil det nok ikke være 
sidste gang vi i studienævnet skal kigge på 4. og 
5. semester, da denne løsning slet ikke er holdbar 
efter vores mening og den er truffet ud fra en vag 
og ikke fagligt begrundet argumentation.. MR vil 
dog stadig kæmpe for at man lige så meget kigger 
på kvalitative forbedringer på kurserne og vil 
kræve, at der følges op på disse semestre i form af 
PUCS’ evalueringer. MR holder fast ved sit ønske 
om at organkurserne skal evalueres selvstændigt 
både på 4. og 5. semester ligesom indholdet i en 
eksamen skal bygges på hvad der passer godt 
sammen og ikke hvad der tilfældigvis er placeret 
på samme semester!

4.sem Metodekursus
Mave-tarm-lever, Energiomsætning, 
Hjerte-lunger-blod

Én stor eksamen i de 
nævnte kurser

5.sem Nyre-Endokri-
nologi

Eks. i 
nyre-endo

Immunologi-
Patologi

Eks. i 
immu-pato

4 OSVAL uger

6.sem Basal farmakologikur-
sus

Kurser i Bevægeapparatets 
sygdomme, Endokrinologi, 
Infektionsmedicin og mikro-
biologi

Eks. i intern 
medicin og kirurgi

Følgende forslag er derfor sat på til at blive besluttet på studienævnsmødet tirsdag d. 23. oktober:

4.sem Metodekursus Mave-tarm-lever, Energiomsætning, 
Hjerte-lunger

Én stor eksamen i 
de nævnte kurser

5.sem Nyre-Endokri-
nologi + blod

Eks. i nyre-
endo+ blod

Immunologi-Patolo-
gi+ farmakologi

Eks. i 
immu-
pato+ 
farma

2 OSVAL 
uger

6.sem 2 OSVAL uger Kurser i Bevægeapparatets sygdomme, 
Endokrinologi, Infektionsmedicin og mikro-
biologi

Eks. i intern 
medicin og 
kirurgi

oprindelige plan for 4. og 5.: 

På baggrund af beskyldningerne 
på sidste side, vil MOK-redak-
tionen benytte lejligheden til 
at undskylde at der har været 
efterårsferie...

HUSK
MEDICINER-

RÅDETS 
GENERAL-

FORSAMLING 
(GF) 

torsdag d. 25. oktober kl. 
16:15 i Store Mødesal

Se forrige side!

STUDENTERPOLITIK - MR
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REFERAT MR-
MØDE 27/9-07
1. Formalia 

Referat godkendt, referat fra fagrådsdag godkendt, 
dagsorden indeholder under punkt 3 nu også: c) 1. 
sem. udvalget, og under punkt 4: b) merit for læge-
vikariater og c) eksamen på 5. sem.

2. Nyt fra semestrene
4. sem.: HR har sendt en henstilling til Jesper 
Brahm/Studienævnet, hvor de giver udtryk for 
det problematiske i forvirringen omkring bl.a. 
Energiomsætningen og holdsætninger med hold 
på op til 29.
11. sem.: nogle temadage på 11. sem er for lange og 
det forslås at man ændrer lidt i timefordelingen. 
Dette tages med til 11. semesterudvalget. 

3. Nyt fra udvalg:
Generelt: Vi skal finde ud af, hvordan studenterplad-
ser i de ”nye klinikudvalg” (semesterudvalg/under-
visningsudvalg/) er placeret. Umiddelbart er der ikke 
så mange pladser til de studerende og det er uklart 
hvordan disse er distribueret.

Sundrådets fond: Sundrådets fond er nedlagt og 
dekanens aftale med Sundrådet opsagt. Den nye 
struktur, der er blevet lavet fra dekanatets side 
(Studenterforum ved det Sundhedsvidenskabelige 
fakultet), skal være et forum, hvor to repræsentanter 
fra hvert studienævn skal udpeges. Umiddelbart er 
denne struktur ikke særlig hensigtsmæssigt, især da 
basisgrupperne ville miste indflydelse. Repræsentan-
ter fra basisgrupper vil skrive et indlæg i næste uges 
MOK og henvende sig til universitetet.

•

•

Udvalgspladser: Liv bliver færdig og vil gerne afgive 
sine udvalg: KUU, 11. sem. og biblioteksudvalget: 
Andre ledige pladser: 3. sem.: Rasmus, 5. sem.: Kim 
i oplæring hos Madelene, 6. sem.: Hans Jakob, 7. 
sem.: bliver skrevet ud på mailinglisten, 11. sem.: 
evt. Helene, KUU: Sabrina, Biblioteksudvalget: Kim 
er i oplæring hos Liv.

1. semesterudvalget: Computer til eksamen. Der 
er ikke nok computere til eksamen og det tales om, 
hvordan dette problem skal løses. Umiddelbart skal 
der købes de computere, der mangler. Man kan jo 
altid søge dispensation om at få lov til at skrive i 
hånden. Sabrina tager det op til studienævnet at 
det ikke kan være rigtigt at der ikke er computere 
til alle.

4. Studienævnet:
a) Melanie præsenterede forslag til ændringer på 6. 
sem. Forslaget blev diskuteret og det blev besluttet, 
at Melanie og Sabrina regner på det, så det kan blive 
fremlagt som et reelt forslag. Forslag til eksamen: 3 
timers tentamen/eksamen med hjælpemidler, to del-
prøver i samme eksamen, der skal bestås uafhængigt 
af hinanden.

b) Studielederen og næstformanden i Studienævnet 
har udsendt forslag til, hvordan lægevikariater kan 
meriteres som klinikophold. 
- Sammenhængende periode på samme afdeling
- Der skal tages stilling til undervisning
- Eksamen skal bibeholdes
- Hhv. medicinsk/kirurgisk vikariat kan kun give 
merit for hhv. medicinsk/kirurgisk klinik
- den person, der har ansat den studerende i vikari-
atet, skal skrive under på, at alle krydser i logbog 
er verificeret     
- anæstesiundervisningen?

c) Tid til eksamen på 5. semester. Der er en skæv 
timefordeling til eksamen, således at immuno-pato 
får to timer vs. fire timer til nyre-endo, Denne deling 
er muligvis lidt skæv. Der er udarbejdet et oplæg til 
studienævnt vedr. eksaminer på 5. sem. Forslaget 
er godkendt, med mulighed for rimelig forhandling 
af tider.

5. Nyt fra bestyrelsen
Budget fremlægges på generalforsamlingen. Der 
skal indkaldes til generalforsamling på mandag, 
således at det er indkaldt rettidigt. Der fremsættes 
forslag fra bestyrelsen om at strukturen ændres til 
en bestyrelsesledelse. Der skal derfor oprettes en 5. 
bestyrelsesrolle med information som ansvarsområde. 
Der opfordres til at stille op til bestyrelsen.

6. Valg til studienævnet for medicin:
Vi ved nu hvornår valget bliver udskrevet. Valggruppe 
nedsat: Kim, Hans Jacob, Line M., Steven og Sabrina. 
Første møde fredag den 12. oktober kl. 13.

7. Meddelser: 
Sabrina meddeler, at hun for anden gang skal teste 
computere til eksamen. 
Line M. meddeler, at de har indkaldt til møde i 
bachelorudvalget – de første 3 møder er planlagt. 
Line E. beretter om promovationsuge hos IMCC og 
NMR/SCOME har en stand kl. 15 til 17 om manda-
gen. Om tirsdagen er der lederskabstræning ved 
IMCC–træningsgruppen fra 18.30-20.30. Alle der 
har lyst, opfordres til at deltage. Invitation kommer 
ud på aktive-mailinglisten. 

8. Evt.: Hans Jakob fortæller, at ølregnskabet er 
kommet op at køre igen.

I KAN IKKE SLÅ OS 
IHJEL
Selv blandt højtuddannede mennesker er der 
uvidenhed… Der har gået rygter om at Sundrå-
det ikke længere eksisterer efter at aftalen med 
dekanatet er blevet opsagt. Så for at aflive rygtet 
helt vil jeg stærkt pointere, at Sundrådet eksisterer 
endnu og det har vi tænkt os at blive ved med!
Sundrådet vil stadig være en paraplyorganisation 
for alle de sundhedsvidenskabelige uddannelser 
og basisgrupper og vi vil fortsat arbejde med at 
forbedre studiemiljøet på Panum, da der stadig 
er mange ting der kan optimeres. Vi fortsætter 
arbejdet med det nye Studenterhus, sørger for der 
kommer basisgruppebar, Nørre Campus fest, ny 
kantine, kæmper for bedre og flere læsepladser og 
alt andet som I, de hårdarbejdende studerende, 
synes kan og skal gøres bedre. 
Vi vil selvfølgelig gøre alt for at få en indflydelse 
i det nye studenterforum og hvis 
vi ikke personligt kan være med 
til møderne må vi satse på et tæt, 
effektivt og godt samarbejde med 
det nye forum.
Som den nye formand håber jeg 
at kunne medvirke til alt dette og 
glæder mig meget til at hjælpe alle 
dem jeg kan på ægte Schwarzeneg-
ger maner, dog uden de mange 
millioner… 

Valgmøde
Sundrådet indkalder til valgmøde 
tirsdag den 30. oktober kl. 16.00 i 
lokale 1.2.20 oppe på kemigangen. 
Vi vil opstille lister til Akademisk 
Råd, som er et rådgivende organ 
for dekanatet, se desuden: http://
sund.ku.dk/fakultetet/ledelse/
raad_og_udvalg/#AR
Alle er velkomne til at stille op, jo 
flere desto bedre.

Anette Studsgaard Petersen for-
mand for det stadig eksisterende 
Sundråd

ER DU DEN VI 
SØGER?
Studenterrådets bestyrelse for Københavns 
Universitet har fået ny struktur, hvilket bety-
der, at der skal sidde to studenterrepræsentan-
ter fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet. 

Alle studerende på SUND har mulighed at tage en 
af posterne, en mediciner, en tandlæge, en human-
biolog, molekylær biomedicin m.fl.

Hvad er studenterrådet?

Her møder du andre studerende fra hele KU, dis-
kuterer de studerendes undervisning, studiemiljø, 
studerendes rettigheder etc. Det er rigtigt sjovt, 
at lære studerende fra andre studier at kende end 
bare dem fra sit eget studie. Det viser sig at mange 
af de samme problemer findes over hele KU, så man 
er nødt til samarbejde og blive en stærk studenter-

organisation.

Typisk er det et be-
styrelsesmøde per 
måned, inde på Fi-
olstræde 10. Man 
kan selvfølgelig 
s a g t e n s  b a r e 
dukke  op  som 
almindelig stud-
erende for at se 
hvordan det hele 
fungerer. Gå ind 
på hjemmesiden 
www.fsr.ku.dk for 
at få mere infor-
mation.

Kontakt Anette, 
Sundrådets form-
and, eller mig på:
anettepe7@m2.
stud.ku.dk
madelene@stud.
ku.dk

Vh, Madelene

STUDENTERPOLITIK - MR & SUNDRÅD

Mav's oldefar siger: "Hvem der bare 
var en saltstøtte...."
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Endelig en plan for 4 og 5. semester på 2006-ordningen
Der har gennem det seneste halve år, været en del polemik omkring hvordan 4. og 5. semester skulle se ud 
på 2006-studieordningen. Kort fortalt drejer sagen sig om, at det tidligere studienævn vedtog en plan for 4. 
og 5. semester, hvor energiomsætningskurset var flyttet til 4. semester. Underviserne på semesteret klagede 
gennem foråret og sommeren til det nye studienævn og dekanen, da de var meget utilfredse med den vedtagne 
ordning, der efter undervisernes opfattelse, belastede 4. semester alt for meget rent arbejdsmæssigt. Under-
viserne på 4. semester skrev, at de forudså en katastrofe ved eksamen, hvis ikke der blev gjort noget, hvilket 
studienævnet naturligvis var nødt til at reagere på, for at sikre at ingen studerende ville komme i klemme i 
sagen. Underviserne på semesteret ønskede at afskaffe eksamen på 4. semester og i stedet lave en stor fælles 
eksamen for både 4. og 5. semester. Alternativt ønskede de at flytte metodekurset samt biokemikurset i blod 
(der handler om koagulation og plasmaproteiner) væk fra 4. semester for at gøre plads til energiomsætningen. 
I Demokratiske Medicinere var vi bestemt ikke glade for ideen om en stor fælles eksamen for begge semestre, 
da den ville indeholde et gigantisk pensum. At flytte metodekurset tilbage til 3. semester lød heller ikke som 
nogen god ide, da 3. semester i forvejen er alt for presset. Allerhelst havde vi gerne set en større revision af 
biokemi, da både øvelserne og undervisningens indhold trænger til en forbedring. Desværre var tiden knap, 
og der var ikke opbakning fra hverken biokemikerne eller underviserrepræsentanterne i studienævnet til 
en sådan lyn-revision. 

Kompromisets kunst
Det var altså tydeligt, at der var brug for et kompromis. Derfor stillede Demokratiske Medicinere på seneste 
studienævnsmøde et forslag om, at acceptere flytningen af blodkurset til 5. semester, men til gengæld indføre 
ekstra hjælpemidler ved eksamen på 5. semester, således at man bl.a. ikke længere skal kunne alle koagu-
lationsfaktorerne og deres funktioner uden ad. En viden der i øvrigt må siges at være ganske unødvendig at 
have, men som vi tidligere er blevet eksamineret i uden hjælpemidler. 

Farmakologi samles i blokkursus på 5. semester, og halvdelen af OSVAL rykkes til 6.
Samtidig fik vi vedtaget, at den almene farmakologi og toksikologi, som tidligere var spredt ud over hele 4. og 
5. semester, bliver samlet i et separat kursus af ca. 2 ugers varighed på 5. semester. Faget indgår i den fælles 
eksamen sammen med immunologi og almen patologi. Desuden placeres der to ugers OSVAL på 5. semester 
samt to uger på 6. semester. Selvom vi var nødt til at acceptere et kompromis, er vi i sidste ende rigtigt glade 
for den færdige løsning. Samlingen af farmakologi i et enkelt kursus er meget mere meningsfuld end at have 
faget spredt i et tyndt lag udover andre semestre. Samtidig er vi glade for, at der nu ligger OSVAL-uger på 
både 5. og 6. semester, da det giver bedre muligheder, for at de studerende selv kan placere deres arbejde 
med OSVAL, på det semester der passer dem bedst. Vi har længe været kede af, at OSVAL-ugerne førhen 
kun var placeret på 4. og 5. semester, da størstedelen af de studerende i praksis skriver deres OSVAL på 6. 
semester, samtidig med de har anden undervisning.

Hvem er Demokratiske Medicinere?
Vi er en ny studenterpolitisk organisation, 
der arbejder med en ny måde at drive stu-
denterpolitik på. Vi tror på, at det skal være 
muligt for alle studerende at få indflydelse på 
studenterpolitikken – også de studerende, der 
ikke selv direkte er aktive i en studenterpolitisk 
organisation. Samtidig lægger vi stor vægt på 
et godt samarbejde med underviserrepræsent-
anterne i studienævnet – der opnås langt mere 
gennem dialog med underviserne end gennem 
konfrontationer og mindretalsudtalelser. Ved 
studienævnsvalget i vinters fik vi 2 ud af de 5 
studenterpladser i studienævnet for medicin. 

Gennem foråret har vi bl.a. arbejdet med 
spørgsmål som indførsel syge/re-eksamen, ind-
førsel af læseferie, større konsekvens af fagenes 
evalueringer, forbedringer af 4./5. semester og 
en generel styrkelse af studenterdemokratiet. 
Vi har også forsøgt at sætte mere fokus på de 
medicinstuderendes forhold i pressen og hos 
politikere i folketinget – bl.a. i sagen om syge/
re-eksamen. Der mangler altid studerende som 
har lyst til at være aktive i studenterpolitik, 
så har du lyst til at være med er du mere end 
velkommen – uanset om du går på 1. eller 12. 
semester. Du behøver ikke have stor politisk 
erfaring, eller oceaner af tid du kan afsætte 
– det vigtigste er, at du brænder for at forbedre 
vores alle sammens studie. Kontakt os på 
mail@DemokratiskMedicin.dk, hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil være aktiv.

Nu kommer der også syge/re-eksamen på alle semestre i 
februar (gældende fra efterårssemesteret 2008)
For et par måneder siden skrev vi her i MOK og rundt omkring på Panum, at vi endelig 
havde fået indført syge/re-eksamen på alle semestre i august. På seneste studienævns-
møde, d. 16. oktober, stillede vi et forslag om også at indføre syge/re-eksamen efter 
vintersemestrene, dvs. for de fleste eksameners vedkommende i februar. Forslaget 
blev vedtaget, og er gældende fra efterårssemesteret 2008. Det betyder i praksis, at der 
fra og med næste sommer vil være adgang til syge/re-eksamen kort efter den ordinære 
eksamen på alle semestre, ved alle eksamener, uanset årstiden. 

Lidt historie
Frem til foråret 2007 var der kun syge/re-eksamen på enkelte af medicinstudiets semestre 
– der var således ingen syge/re-eksamen ved de store eksamener på 3., 4., 5., 8., 9., 10. og 11. semester 
samt i sundhedspsykologi på 2. semester. I løbet af foråret stillede vi en række forslag i studienævnet, 
der førte til indførsel af syge/re-eksamen på 4. semester, 11. semester samt i sundhedspsykologi på 2. 
semester. Samtidig prøvede vi i Demokratiske Medicinere af politisk vej, at skabe debat om det absurde i, 
at vi som medicinstuderende skulle forsinkes i studiet pga. manglende syge/re-eksamen, når der samtidig 
er mangel på uddannede læger. Vi henvendte os bl.a. til videnskabsminister Helge Sander og de uddan-
nelsespolitiske ordførere for folketingets partier, hvilket førte til nogle interessante tilbagemeldinger, 
og en række §20-spørgsmål til debat i folketinget. Også Jyllandsposten bragte på baggrund af vores 
henvendelse en artikel om problematikken. Helge Sander besvarede vores henvendelse ved at love, at 
han ville arbejde for en ændring af eksamensbekendtgørelsen, der pålægger universitetet at afholde 
syge/re-eksamen på alle semestre. I løbet af sommeren blev denne ændring officielt udmeldt fra viden-
skabsministeriet, og på den baggrund stillede Demokratiske Medicinere vores forslag om indførsel af 
syge/re-eksamen på alle semestre – først i august og nu også i februar.

Om hjælpemidler ved eksamen på 
4. semester til vinter
Vi har tidligere skrevet her i MOK, at vi i 
foråret fik vedtaget i studienævnet, at udvide 
hjælpemidlerne ved den integrerede eksamen på 
4. semester. Udvidelsen af hjælpemidlerne har 

til formål, at eksamen skal handle mere om 
forståelse end om udenadslære af enzymnavne 
og lignende, ligesom det har været et mål at 

få dumpeprocenten på 4. semester til at blive 
lavere (denne har hidtil været blandt studiets 

højeste). Studienævnet og studieledelsen har flere 
gange bedt kursuslederen for 4. semester om at melde 

ud til de studerende, præcis hvilke hjælpemidler der vil 
blive tilladt, men trods rykkere har kursuslederen endnu 
ikke gjort dette. Demokratiske Medicinere finder det ikke 
rimeligt, at de nuværende studerende på 4. semester 
endnu ikke har fået besked om hjælpemidlerne, da det 
naturligvis må være rimeligt, at de studerende gennem 
semesteret ved hvad der forventes ved eksamen. Vi ar-
bejder derfor intenst for at få kursuslederen til hurtigst 
muligt, at give endeligt besked om hvilke hjælpemidler 
der bliver udleveret, ligesom vi naturligvis vil sikre, at 
disse hjælpemidler lever op til det formål vi fik vedtaget 
i studienævnet, nemlig at reducere mængden af udenad-
slære betydeligt.

DEMOKRATISKE MEDICINERE

STUDENTERPOLITIK - DM & SEXEKS.

KOM TIL SEXEKSPRESSENS 
ACTIONDAG!

Lørdag den 22. oktober kl. 14:00 
– ca. 17 i FADL’s mødelokale, -
derefter fest for alle deltagere!.

Der vil ske uddannelse af nye 
guider, -så hvis du har gået og 
tænkt at det lyder spændende, er 
det tid til at møde opJ
Efter eftermiddagens program på 
panum køber vi pizzaer, og fejrer 
os selv med en fed blenderfest!!! 

Programmet er indtil videre som 
følger:
- Intro
- Icebreakers
- Undervisning af nye guider
- Pause
- Foredrag

Hvad laver sexekspressens guider? 
Vi tager ud og underviser folkesko-
lens 7-10. klasser i seksualitet, krop 
og følelser. 

Sexekspresinfo:
·Du kommer med i Panums mest 
sociale gruppe
·Du kommer ud og underviser 7.-
10. klasse i sexualundervisning, 
dvs. følelser, første gang, kærester, 
basal anatomi, kønssygdomme og 
prævention mm. -og vi skal nok 
lære dig hvad du skal vide til dette 
formål!
·Du lærer andre at kende på tværs 
af semestrene
·Du opdaterer din faglige viden eller 

lærer noget nyt
·Du får træning i undervisning og formidling
·Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu

Hvordan kommer jeg med?
Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og 
din læsemakker, 
og glæder dig til en fantastisk dag. 

Mail til Jannie på: jannielogager@hotmail.com 
senest den 19. oktober.

Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og fes-
tligste basisgruppe! 
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PIT AFHOLDER 
FOREDRAG OM 
TROPEMEDICIN-
SKE SYGDOMME
i store mødesal d. 6/11 
fra 17-19…
- trænger du til at blive inspireret?
- trænger din viden om bl.a. Malaria til   
at blive finpudset?
- er Danmarks grænser for små til dig?

Så sæt kryds i kalenderen d. 6 november kl. 
17-19 

Vi regner med 2 forelæsere + pause med kaffe, 
kage og mundgodt!  
                                                       …..Kom glad…
    
TIL ALLE I HELDIGE MENNESK-
ER, DER HAR FÅET PLADS PÅ 
HOSPITALER TIL EFTERÅRET 
2008 AFHOLDER VI: 

Legatmøde d. 23/10 kl. 17  

på kemigangen ( gå efter skiltning)

Her vil der være info om hvordan du finder/søger 
legater + samt hvordan en god ansøgning kan 
se ud!

Andre interesserede er selvfølgelig også 
velkomne!!!

Husk har man sagt PIT- Har man sagt kage…

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE 
MED SUNDHED I 3. VERDENS 
LANDE?

Så kom til informationsaften, mandag den 30. 
november kl. 19.00 i Lille Mødesal på Panum og 
hør nærmere om projekterne og mulighederne for 
udsendelse til Ghana eller Bolivia som projektk-
oordinator i 14 måneder med IMCC’s 
U-landsgruppe

Læs mere på www.imcc.dk/uland
- her kan du bl.a. finde ansøgningsvejledningen

SIMS AFHOLDER GENERALFOR-
SAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 16.00 
i lokale 9.2.3   

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretninger fra Fest-udvalget
4) Beretning fra IT-udvalget
5) Forelæggelse af regnskab
6) Fastlæggelse af næste års kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg til bestyrelsen
9) Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest 1 uge før general-
forsamlingen på email torpedo@stud.ku.dk 
Forslagsret har samtlige medlemmer. 

Alle medlemmer opfordres til at opstille til bes-
tyrelsen, da alle poster er åbne. Man må meget 
gerne give besked på ovenstående email, hvis man 
er interesseret i en af posterne. Man kan opstille 
til formand, næstformand, kasserer, sekretær, 
eller IT.

Mange hilsner
Louise, Formand SIMS

GIM ARRANG-
ERER

Body-SDS kursus for 
lægestuderende
med Ole Kåre Føli

Succesen fra foråret fortsætter!
Dørene står åbne for både nybegyndere og gamle 
kursister.

Hvornår?
Lørdag d. 17. november kl. 9-16 Pilstræde    (inkl. 
fælles frokost)
Lørdag d. 1. december kl. 9-16 Karlslunde    (inkl. 
fælles frokost)             

Hvad er Body-sds?
Body Self Development’s System (forkortet Body-
sds) er et dansk behandlings- og træningssystem, 
der er baseret på forskellige massageteknikker, 
åndedrætsteknikker, Body-sds aku- og zonetryk, 
samt frigørelse af led. Man kan bl.a. behandle 
problemer i bevægelsesapparatet, sanseorgan-
erne, kredsløbet, organsystem, nervesystemet og 
psykiske problemer. Ole Kåre Føli har bl.a. behan-
dlet CSC cykelhold, Sanne Salomonsen, Michael 
Carøe og Søs Fenger.

Hjemmeside: http://www.body-sds.dk/

Hvor?
Dag 1 - Pilestræde 59, 1112 KBH K
Dag 2 - Egedal 1A, 2690 Karslunde

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder til GIMs formand Christa på pan-
dita_dk@yahoo.com senest onsdag d. 6. november 
2007. Maks. antal pladser er 20 stk. Tilmeldingen 
er bindende ved indbetaling af 50 kr til GIM’s 
konto for 2 dage kursus inkl. frokost (kontonr. fås 
via mail af Christa).

-Har du spørgsmål, skriv til GIM på gim@studmed.
ku.dk
Vi glæder os til at se dig!

GIM - HVEM ER 
VI?

I Gruppen for Integreret 
medicin vil vi gerne under-
søge alt åbent og kritisk, 
inden vi forholder os til det.

Den danske befolkning anvender i større og større 
omfang alternative behandlingsformer. Halvdelen 
af de patienter, vi møder som læger, har prøvet al-
ternativ behandling, ca. 20% inden for det sidste år, 
og tallene er stigende . Andre beregninger viser, at 
det er op mod hver 5. gang, vi som læger udskriver 
en recept, at der er risiko for stofinteraktioner 
med naturlægemidler eller kosttilskud, patienten 
tager derhjemme  - oftest uden at lægen ved det. 
At lægen ikke ved det, skyldes i vid udstrækning 
tabu og manglende viden på området – dette må 
nødvendigvis forringe kommunikationen mellem 
læge og patient samt patientens compliance.

På trods af dette, får vi på lægestudiet ingen under-
visning om emnet. I 1996 blev der lavet en ekstern 
evalueringsrapport af lægestudiet i København, 
som fastslog, at medicinstuderende bør få kend-
skab til de mest udbredte alternative behandlings-
former grundet udbredelsen både i befolkningen 
og i dele af det etablerede behandlingsvæsen . 
Mange af de andre medicinske universiteter i 
Europa har kurser eller forelæsningsrækker om 
alternative behandlingsformer, f.eks. har Karo-
linska Universitetet i Stockholm et bredt 2-ugers 
introduktionskursus, og lignende kurser ses talrige 
andre steder. På Syddansk Universitet (SDU) er 
man i øjeblikket ved at indføre et kursus om alter-
nativ behandling på lægestudiet. Det skal løbe fra 
foråret 2007. En spørgeskemaundersøgelse  blandt 
500 lægestuderende på Københavns Universitet 
foretaget i foråret 2005 har vist, at 88,4% mente, 
at det var relevant for læger at have en basalviden 
om alternative behandlingsformer.

Derfor arrangerer vi i løbet af semesteret fore-
drag på Panum, tager ud og besøger alternative 
behandlere, deltager i høringer, kurser o.l. Hvert 
efterår laver vi desuden en hyttetur med alter-
nativt undervisningstema – i 2003, var emnet 
”Akupunktur”, i 2004 ”Antroposofisk Medicin”, i 
2005 ”Healing og Clearvoyance”, i 2006 ”Manuel 
Medicin” og i 2007 ”Østlig Medicin”. Vi har også 
hvert år en sommerpicnic og en juleafslutning med 
julehygge, med gløgg og god mad.

Kom til vores møder – vi er en hyggelig gruppe, og 
vi er altid åbne for nye faste eller løse medlemmer! 
Møderne er typisk den første onsdag i måneden, 
kl. 16.00 i lokale 9.2.3 på Panum.

Madelene Engdahl, på vegne af GIM.

OPERATION

HVORFOR DØR BØRN?

Næste 2015-mål i vores kampagnerække omhan-
dler børnedødeligheden.
KOM OG HØR MERE den 1. november, hvor vi 
har planlagt foredrag, kaffe og kage.

Læs mere i næste uges MOK

Hvis du vil være med til at arrangere og dermed 
sætte dit eget præg på disse kampagner, kontakt 
da
annsofia@skouthomsen.dk

INDKALDELSE TIL STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING AF BA-
SISGRUPPEN GRILLGRUPPEN

Generalforsamlingen finder sted d. 1. november 
2007 kl. 18.00 i Klubben.
Arrangementet er åbent for alle.

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Valg af ordstyrer
3) Valg af referent
4) Opstilling til bestyrelsesvalg
5) Fremlæggelse af vedtægter
6) Valg af vedtægter
7) Bestyrelsesvalg
8) Evt.

Efterfølgende vil stiftelsen blive fejret med en 
fællesspisning, hvor vi tænder op i grillen og 
hygger til den store 
guldmedalje.
Fæl lesspisning /
kontingent koster 
50 kr. og tilmelding 
kan ske via SMS på 
tlf. 6170 0253.
S.u. tirsdag d. 30. 
oktober 2007.

BASISGRUPPER
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Projektet er delvis opstået ved et skrivebord, så 
derfor prøver vi i samarbejde med den rwandiske 
gruppe hele tiden at udvikle det så det passer til 
de aktuelle forhold. 
En hel ny måde at evaluere effekten af undervis-
ningen, er at udvælge nogle “family samples”. Ved 
hvert health center, udvælges to kvinder, gruppen 
for fremtiden vil besøge hver gang, de underviser 
på health centeret.
Ved helbredscenteret var interessen for at blive 

udvalgt overvældende. Efter længere diskussion 
blev to udvalgt på baggrund af, de kun havde to 
børn hver. 
De to udvalgte kvinder havde meget samstem-
mende historier. Begge var i starten af tyverne og 
havde fået deres to første børn med under et års 
mellemrum. Nu ville de meget gerne vente 2-3 år 
med nummer tre, men de havde hverken viden 
eller midler til at undgå graviditet.

Det er vores håb og mål med familieplanlægn-
ingsprojektet at disse kvinder skal få færre børn 
end gennemsnittet på grundlag af den oplysning, 
de modtager.
Med tre børn i stedet for ti, vil selv en fattig kvinde 
måske kunne overkomme at sende alle sine børn 

i skole og hendes risiko for at dø i forbindelse med 
graviditet og fødsel vil være nedsat.

På nuværende tidspunkt har Rwanda en af de 
højeste befolkningstilvækster i Afrika og landet 
har allerede oplevet etniske spændninger og 
folkemord.
En stærkt øget befolkningstæthed uden medføl-
gende økonomisk vækst vil bestemt ikke gavne 
landet, så der er brug for tiltag, der tager fat i den 
allerede eksisterende motivation i befolkningen for 
at få færre børn.

Rwandanmarks familieplanlægninsprojekt er et 
sådant projekt.

Hvis du vil høre mere om Rwandanmark, så skriv 
til rwandanmark@punkt.ku.dk

EN DAG PÅ ET HELBREDSCENT-
ER I RWANDA

RwanDAnnmark består af studerende i Rwanda 
og Danmark, der arbejder for at fremme sund-
hedsforholdene i Rwanda. Vores projekter handler 
især om organisationsudvikling og familieplan-
lægning.

Af Anne Holm, medicinstuderende på PIT-ophold 
i Rwanda

Fredag d. 27. april skulle en af grupperne i famile-
planlægningsprojektet undervise landsby-kvinder i 
familieplanlægning på et helbredscenter på landet 
i Rwanda.
Gruppen, der består af fire rwandiske medicinstud-
erende, mødtes kl 7:30 udenfor indgangen til deres 
campus-område. Omkring kl 8 var alle fire kommet 
og vi steg på den i forvejen overfyldte minibus, der 
kørte os i rasende fart ud til det health center, hvor 
undervisningen skulle finde sted.

På sundhedscenteret var landsbykvinderne 
egentlig kommet for at få deres børn vaccineret, 
men inden da blev de stuvet ind i det lille lokale 
hvor undervisningen skulle finde sted. Nogle 
kvinder havde dog hørt om undervisningen inden 
og var kommet for at tage del i denne.
For at forstyrre mindst muligt placerede jeg mig 
bagerst i lokalet med fin udsigt til  mindst 30 spæd-
børn, der hang på ryggen af deres mor og gloede 
på den underlige, hvide dame med kameraet. En 
enkelt gang glemte jeg at slå blitzen fra hvad der 
fik samtlige 65 kvinder til at vende sig om.
Lokalet summede af kvindesnak og barnegråd, men 
de fire medicinstuderende iklædte sig ufortrødent 
deres kitler og indledte undervisnigen. De startede 
meget pædagogisk med at spørge til kvindernes 
forhåndsviden om familieplanlægning. Svarene var 
i retning af: ”Jeg bliver gravid én gang om året og 
jeg ved ikke hvordan jeg skal undgå det.” og ”jeg 
har hørt, man kan undgå graviditet med en stav, 
men jeg ved ikke hvor jeg skal få den”.
Undervisningen handlede om de forskellige 
præventionsmetoder, der er tilgængelige i Rwanda, 
og desuden prøvede gruppen kort at forklare lidt 
om menstruationscyklus og befrugtning.
Det fremkaldte en del fnisen blandt kvinderne da 
en af de mandlige medicinstuderende fremviste på 
en plasticmodel hvorledes man placerer et femidom 
og derefter førte en penis-attrap ind i modellen for 
at illustrere virkningen. Det var tydeligvis ikke 
for abstrakt.

Det var svært at vurdere hvor meget kvinderne 
forstod, men de spurgte livligt og interesseret. Min 
umiddelbare tanke var, de umuligt kunne have fået 
noget udbytte, 65 kvinder i et lille, varmt lokale 
med 65 grædende spædbørn, men i den efterføl-
gende evaluering var de faktisk i stand til at svare 
på de medbragte test-spørgsmål om prævention.

SAKS FOREDRAG – HVORDAN 
BLIVER MAN KIRURG?

Den 30. oktober kl. 15.30, Auditorium 29.01.30 
(Nede ved tandlægerne i kælderen)
Alle er velkomne! Så tag jeres læsemakkere, venner 
eller kærester med!
Hvordan bliver man kirurg? Hvorfor skal man 
vælge kirurgi? Hvilke muligheder findes indenfor 
kirurgi?
Hvis du overvejer at vælge et af de kirurgiske 
specialer efter studiet eller bare gerne vil have 
svar på nogle af ovenstående spørgsmål, så kom 
hør et spændende foredrag med Thomas Boel (1. 
reservelæge, Kirurgisk Gastroenterologisk Afde-
ling D, Herlev Universitets Hospital).
Thomas har tidligere siddet 4 år i Yngre Danske 
Kirurgers bestyrelse og er nu associeret medlem til 
bestyrelsen og sidder i Dansk Kirurgisk Selskabs 
Uddannelsesudvalg.
Foredraget vil blandt andet omhandle
· Hvorfor vælge kirurgi? 
· Hvad skal der til for at blive kirurg   
– hurtigst muligt! Gode råd om ansæt  
telser mm.   
· Fra eksamensbordet til færdig special  
læge – og hvordan man tyvstarter sin   
karriere .... 
· Hvilke muligheder har jeg som kiru  
rg? 
· Alle de små fif som ikke står nogle   
steder ..... 
Og meget mere…

Håber at se så mange som muligt! 
Læs mere på www.studkir.dk
Mvh
Flemming Bjerrum
Formand i SAKS 

BASISGRUPPER

 

STADIG MULIGHED 
FOR TILMELDING TIL 
TRAUMEDAGE 07 

Traumedage 2007 afholdes på Dansk Institut 
for Medicinsk Simulation (DIMS) på Herlev 
Hospital. Temaet for dette års traumedage 
er ‘Den akutte patient’. Deltag i 2 spændende 
dage med simulations-baseret undervisning, 
workshops og foredrag. Se hjemmeside www.
sats-kbh.dk for mere info samt tilmelding. 

Arrangør: SATS
Tid: 3.-4. nov. 2007 
Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simula-
tion, 25. etage, Herlev Hospital
Målgruppe: Medicinstuderende
Tilmelding: www.sats-kbh.dk
Pris: 250 kr.

MVH 
SATS-kbh.
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TILBUD FRA STUDENTER-
PRÆSTEN – UGE 43

Nu bevæger vi os ind på det lange, seje stræk frem 
til jul. Ingen rigtige helligdage og ingen ferier. 
Bare hverdage i massevis, heraf en stor del af den 
somme tider triste novemberslags. Måske er det 
på sin plads at citere gamle Dan Turell:
Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens 
fjernhed fremmede ansigter...
(læs resten på fx www.fragmental.dk/wp-content/
hverdagen.html)

Så øvelsen består måske i at holde af hverdagen 
med alle dens gentagelser og trivialiteter. Det 
kan være lidt af en udfordring i en tid, der skriger 
på det nye, forandringerne, ”peak”-oplevelserne, 
det unikke! 

Hvis det bliver lidt for svært at nøjes med hverda-
gen, så har vi et antal arrangementer, der kan 
peppe (?!) det hele lidt op. Allerede tirsdag er der 
endnu et debatmøde om menneske og maskine, og 
både den 13. og 14. november er der mulighed for 
at diskutere religion og ateisme. 

Den 22. november bliver vi lidt blødere i kanterne 
og holder sammenskuds-Thanksgiving i forbind-
else med strikkecafeen. Fokus vil være på almind-
elig hygge over god og rigelig mad, men der vil nok 
snige sig en lille from overvejelse ind, om de ting 
i vores respektive liv, som vi har at være taknem-
melige over. For store eller små glimt af det gode 
kan også findes, selv når efteråret kommer med 
mørke og kulde og masser af hverdage.

Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen.

Med venlig hilsen

Nicolai Halvorsen, studenterpræst og 
Lise Lotz, akademisk medarbejder 

Religion og Humor III: ”Om Ironi 
og fortvivlelse”

”At gaae ud fra en Grundsætning paastaae erfarne 
Folk skal være meget forstandigt; jeg føier dem og 
gaaer ud fra den Grundsætning, at alle Mennesker 
ere kjedsommelige. Eller skulle der være Nogen, 
der ville være kjedsommelig nok til at sige mig 
imod heri?” 

Citatet er begyndelsen af Søren Kierkegaards lille 
stykke ”Vekseldriften” som man finder i bogen 
”Enten-eller”. Teksten er – det mærker man straks 
- morsom, hvilket jo fuldstændigt undergraver 
grundsætningen at alle, herunder ham selv, er 
kedsommelige.  Det er det særlige ved forfatteren 
A – den æstetiske ironiker, at han til tider er ret 
morsom, men også at morskaben udfoldes på 
baggrund af en fuldstændig fortvivlelse. Han har 
gennemskuet alt, der er intet han kan holde sig til. 
Alt positivt bliver kedeligt Men A finder redningen 
i vekseldrift. Ikke den vulgære form, hvor man 
skifter jordbund – den er en illusion. ”Man er kjed 
af at leve på landet, man reiser til Hovedstanden; 
man er kjed af sit Fødeland, man reiser udenlands; 
man er ”europamüde” man reiser til America o.s.v. 
man hengiver sig til et sværmerisk Haab om en 
uendelig Reisen fra Stjerne til Stjerne..” 

Nej den sande vekseldrift er at metodisk, og det 
består i at begrænse sig. En selvbegrænsning 
der skærper sansen for det underholdende i det 
trivielle. Hvor megen morskab kan man f.eks. ikke 
have under en kedelig forelæsning, ved blot at se en 
flue flyve rundt og genere ens medstuderende. 

Men siger Kierkegaard eller A – det hele handler 
om at kunne glemme og kunne erindre – og så 
opgive alt håb. ”Saa længe man haaber, kan man 

ikke begrændse sig.” For håb medfører betydning 
og det betydningsfulde kan man ikke glemme og 
alt må kunne glemmes. Man skal derimod holde 
en vis distance til livet, ikke give sig hen i nydelsen 
– for da vil man heller ikke være i stand til at 
glemme eller erindre. Nej, man skal holde igen 
og så erindre. 

Her finder vi det dobbeltforhold at ikke blot nyde 
noget, men holde igen på nydelsen og betragte 
hvordan man nyder. Det er i familie med ironien, 
der spiller på muligheden for at det ydre kan 
bedrage. At det man siger ikke er det man mener, 
men det modsatte. Men netop misforholdet mellem 
det man siger og det man i virkeligheden mener, er 
så netop det ironisk morsomme. Men spørgsmålet 
bliver da, hvornår er ironikeren alvorlig, kan han 
sige noget og hvad sker der hvis man behandler 
ironikeren ironisk? Og hvad med religiøsiteten? 

Nuvel – derom mere senere. Her vil vi blot afslutte 
med et lille ironisk nul-højde-punkt fra A:” Når 
man saaledes har perfectioneret sig i den Kunst at 
glemme og den Kunst at erindre, saa er man istand 
til at spille Fjæderbold med hele Tilværelsen.”

Af studenterpræst Nicolai Halvorsen

FEV: “Menneske og maskine” 
– OBS! Nyt sted!
Men hvad er en robot egentlig? Hvilke robotter 
findes der nu, og hvilke vil vi se i den nærmeste 
fremtid? Og hvilke overvejelser gør forskerne og 
ingeniørerne sig om forholdet mellem mennesket 
og maskinen?

Debat mellem dr. theol. et fil., Peter Kemp og lektor 
og forskningschef ved Ørsted, DTU Ole Ravn
Tid: tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 19.30
Sted: DTU, Hovedbygningen 101, opg. A - audito-
rium 1, Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby
Entré: 20 kr. 

Arr.: Forum for Eksistens og Videnskab i samarbe-
jde med Afdeling for Systematisk Teologi
Yderligere oplysninger hos studenterpræst Nicolai 
Halvorsen pnh@adm.ku.dk

Den Røde Tråd – strikkecafé – nu 
med Thanksgiving
Tid: Torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30

Vi strikker hver uge, og du er velkommen uanset 
om du aldrig har strikket før eller om du er su-
perskrap.
Strikkecafeen holder sammenskuds-Thanksgiving 
torsdag den 22. november. Dvs. vi tager hver især 
noget med til spisningen – jeg sørger for kalkunen 
- og vi strikker til maden er klar. Giv gerne besked 
i forvejen, hvis du vil være med.

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Nærmere oplysninger kan fås på hjemmesiden, på 
35 32 70 94 eller lotz@adm.ku.dk
 

Studenterpræstens Debatforum: 
”Videnskaben og alt det andet”
Tid: Hver 2. tirsdag (i ulige uger) fra 15.15 – 17.15; 
semesterets næste møder er den 23. oktober og 6. 
november.
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 1. sal, 
2200 København N

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

OBS! ”Ateisme og religionskritik” 
– OBS! Ændret dato og lokale og 
ny debattør!
Debattører: 
LARS QVORTRUP, rektor ved Danmarks Bibli-
oteksskole, filosof og forfatter. 
NICOLAI HALVORSEN, studenterpræst ved 
Panum (Natur- og Sund.). 
MALENE BUSK, idehistoriker, adjunkt, Arkitekt 

Skolen.

Hvad er forudsætningerne og bevæggrundene for 
den nye ateisme - hvad går kritikken på? 
Skyder ateisterne med spredehagl og hvilken am-
munition benyttes, kunne man spørge? Rammer 
man lige godt i alle tilfælde? Vi stiller følgende 
spørgsmål til panel-deltagerne: 
1) Er den nye religionskritik dum, fordi den 
forholder sig til dum religion? 
2) Kan fundamentalisme bekæmpes med ateistisk 
religionskritik? 
3) Kan den ateistiske/ rationelle livsanskuelse 
begrundes - eller er den et tros-system? 
(Er ateisme og agnosticisme trosformer?) 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ulla 
Pierri Enevoldsen, studenterpræst på RUC.

Tid: tirsdag den 13. november 2007, kl. 13.30-
15.30
Mødested: Auditorium 15, bygning 1, RUC (på 
www.ruc.dk findes kort over området.)

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 og fredag efter aftale eller torsdag 
11-13). 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.

Husk at du på vores hjemmeside www.sund.
ku.dk/praest kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og 
løbende blive orienteret om arrangementer mm.

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

HAR DU HJERTET PÅ RETTE 
STED?

Hvis du har, så mød op ved kemigangen onsdag 
d. 31 oktober kl 16 til en snak om organdonation. 
Jeg er en medicinstuderende der gerne vil have 
en ny basisgruppe op at køre her i kbh. Gruppen 
Donaid eksisterer allerede i Århus, og behandler 
emnet organdonation ved at undervise og oplyse 
befolkningen om emnet. Jeg synes det er synd at 
et så vigtigt emne ligger urørt her i hovedstaden 
og hvis du synes det samme, så mød op til et helt 
uforpligtende møde! Mødet vil være en præsenta-
tion af den eksisterende basisgruppe i Århus og en 
snak om hvilke idéer du ligger inde med. Hvis du 
er helt uden idéer er du også mere end velkommen 
til bare at komme og hører lidt på os andre. Håber 
at se dig d. 31 okt!

Signe Micas Knudsen
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte mig på: signen2@hotmail.com

BASISGRUPPER
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DM OG STUDIENÆVNET 
- 1 SKRIDT FREM OG 3 
TILBAGE
I et forsøg på at imødekomme en lang række kri-
tikpunkter fra studerende og undervisere ved den 
nuværende 2000/2005-studieordning, har Medicin-
errådet (MR) foreslået, at man samler den almene 
farmakologi og toksikologi (fra 4. og 5. semester) 
og den basale miljø- og arbejdsmedicin fra 6. og 
8. semester i et 4 ugers blokkursus i starten af 6. 
semester med sin egen 3 timers skriftlige eksamen 
med hjælpemidler, - for nærmere detaljer se www.
mediciner.nu 

Nogle af problemerne er:

-Det er umuligt at integrere farmakologi på fornuft-
igvis på 4. og 5. semesters or-gankurser.

-Farmakologi nedprioriteres hos de studerende pga. 
få spørgsmål til eksamen (pga. lille time antal)

-Undervisningen i miljø- og arbejdsmedicin er 
splittet på henholdsvis 6. og 8. se-mester, hvilket 
både undervisere og studerende opfatter som yderst 
uhensigtsmæs-sigt, idet fagene har en indbyrdes 
faglig relation og benytter samme lærebog. 

-6. semesters eksamen volder store retteproblemer, 
fordi eksamen skal evaluere så mange forskellige 
fag, bl.a. videnskabsteori og miljømedicin.

-Kurserne i miljø- og arbejdsmedicin er studiets 
LAVEST evaluerede kurser over-hovedet!! 

-Både studerende og undervisere finder det 
uhensigtsmæssigt, at den forsknings- og artikel-
relaterede videnskabsteori og almene epidemiologi 
er spredt på metodekur-set (4. semester) og 6. 
semester, - specielt når metodekurset skal være 
OSVAL 1 forberedende

-De studerende har udtalt, at man bør samle 
OSVAL 1-ugerne, da der herved kunne skabes et 
sammenhænge OSVAL 1-projekt forløb.

Nærmere detaljer kan ses på www.
mediciner.nu

Demokratiske Medicinere (DM) har ligeledes frem-
sat et forslag til løsning – dog meget pludseligt! For 
nærmere detaljer henvises til deres hjemmeside.

Vi mener ikke, at DM har et fornuftigt bud på, 
hvordan man kan løse problemerne på 2000-
studieordningen. Vi har svært ved at se, hvor den 
faglige sammenhæng mellem farmakologi og pa-
tologi/immunologi er, siden at faget skal placeres 
og evalueres på 5. semester. DM har heller ikke 
noget forslag til, hvordan man kan løse de store 
retteproblemer ved 6. semester eksamen eller 
pro-blemerne med de arbejdsmedicinske klinikker 
på 9. semester og fagenes placering på 6. og 8. 
seme-ster. DM har formået at sælge varen til Stu-
dienævnet, - formodentlig fordi det nye studienævn 
har nemmest ved at springe på de lette løsninger. 

Der skal derfor lyde en opfordring til Studienævnet 
om at vurdere de forskellige forslag grundigt. 
Studienævnet og de forskellige fagråd arbejder i 
fællesskab med en revision af 2000-ordningen og 
for at løse de problemer, der er omkring fagenes 
placering og evaluering på medicinstudiet. Det er 
derfor en absolut nødvendighed, at Studienævnet 
– både formanden og andre medlemmer - ikke har 
berøringsangst for at løse de problemer, der eksis-
terer ved den nuværende studieordning, selvom det 
til tider kan føre til uenigheder mellem undervisere 
og studerende. 
Det er til enhver tid Studienævnets opgave at sikre, 
at studiet er tilrettelagt mest hensigtsmæssigt, 

AUTOMATISK 
STEMMERET OG 
RÅDIGHED OVER 
OFFENTLIGE MIDLER? 
Af Simon Krabbe, stud.med., medlem af Studi-
enævnet for Medicin. 

Hermed en replik på indlægget ”Kære medstu-
derende og dekanat på SUND” i sidste nummer 
af MOK, hvor nogle personer fra bl.a. GIM, PUC, 
SYMS og IMCC skriver, at de ”desværre har følt 
sig nødsaget til for en enkelt gangs skyld at blande 
sig, og forklare hvordan tingene hænger sammen”. 
Uheldigvis skaber deres indlæg flere misforståelser 
end forklaringer, og det vil jeg prøve at rette lidt 
op på.

Det er forståeligt, at der er opstået frustration pga. 
uvished om, hvordan fakultetet fordeler økono-
miske midler til foreninger og interessegrupper 
og andre faglige og sociale aktiviteter, da der har 
manglet klare og entydige udmeldinger fra fakulte-
tets ledelse. Jeg mener dog, at fakultetet nu har 
truffet en god beslutning, nemlig at et demokratisk 
valgt Studenterforum skal behandle ansøgninger 
2 gange årligt. Jeg forstår ikke, hvorfor førnævnte 
personer vælger at køre denne sag videre, idet 
det af mange årsager var umuligt at oprette en 
fond; dels indeholder fondslovgivningen krav om 
indskud af egenkapital væsentligt over 200.000 kr, 
dels var modellen i strid med reglerne om offentlig 
forvaltning.

Fordeling af offentlige midler
Jeg vil gerne i det følgende gøre mig til fortaler for, 
at reglerne om offentlig forvaltning er fornuftige. 
Universitetet ønsker at støtte faglige og sociale 
aktiviteter på medicinstudiet, og dermed må uni-
versitetet som udgangspunkt vel også selv vælge, 
hvad man støtter? F.eks. vælger det offentlige 
heller ikke at dele udviklingsbistanden ud ved 
at give 2 mia. til bistandsorganisationerne, og 
herefter lade dem kæmpe indbyrdes om pengene; 
der bruges faste ansøgningsprocedurer og ordentlig 
sagsbehandling ud fra på forhånd definerede krav 
til, hvad pengene skal gå til.

Hvorfor skal alle grupper på medicinstudiet autom-
atisk have stemmeret og rådighed over fordelingen 
af offentlige midler? Skal offentlige midler gå til, 
at Gruppen for Integreret Medicin (GIM) tager på 
weekendudflugt, går rundt i sutsko og får praktiske 
kurser i morgenyoga, zoneterapi og ayurvedi, 
mens de drikker te af grøn tang? Skal GIM kunne 
bestemme, hvor mange penge GIM skal have? 
Alle grupper og foreninger har vel ikke samme 
betydning. F.eks. mener jeg, at rusvejlederne og de 
faglige grupper, svarende til nogle af de ”rigtige” 
medicinske selskaber, har en større betydning end 
bl.a. Panum Underwater Club (PUC), Studerende 
Yngre Medicinstuderende (SYMS) og Medicinstu-
derende ”et eller andet” (MSS), som meget få vist 
har hørt om før nu.

Hvis man går afsenderlisten igennem kan man se, 
at Jacob Thomsen udtaler sig på vegne af PHILM, 
Scorebogen og SYMS. Bare for at tage et eksempel 
vil han således have 9 stemmer, og for hver ekstra 
gruppe han opretter – og dermed kan tale på vegne 
af – vil han få yderligere 3 stemmer. Man kunne 
f.eks. oprette Panums Husmødre (PH), Katolske og 
Øvrige Religiøse Lægestuderende (KØRL), Herlev 
Mediciner-Cykleklub (Herlev MC) og Sundhedsvi-
denskabeligt Rygerforum (SRF), samt Læsegruppe 
Nr. 1.578 (L1578) og med disse organisationer i 
ryggen have 15 stemmer.

Endelig har jeg bemærket, at de måske vigtigste 
foreninger på medicinstudiet, nemlig Studenterk-
lubben/Husgruppen og FADL, har holdt sig helt ude 
af denne debat. Nøjagtigt ligesom rusvejlederne og 
MOK heller ikke har blandet sig.

Fodboldkampen endte 14-0
De organisatoriske spørgsmål blev drøftet allerede 
i foråret mellem Sundrådet, Medicinerlisten og 
Demokratiske Medicinere. Jeg kan kun tale på 
vegne af Medicinerlisten, og vi valgte ikke at ”melde 

SVAR PÅ SIMON KRABBES 
INDLÆG I UGENS MOK:
Indledningsvist vil vi tage afstand fra den måde, 
enkelte basisgrupper fremstilles på, og mener det 
er direkte ufint at skyde løs på basisgrupperne, hvis 
engagerede mennesker lægger mange timers frivil-
ligt arbejde på at give de studerende ved fakultetet 
et bredt og spændende socialt og fagligt tilbud.

Desuden vil vi gerne svare på Simon Krabbes (SK) 
indlæg i denne uges MOK, hvor vi for det meste vil 
nøje os med at påpege nogle faktuelle fejl:

Der skal IKKE slås om midlerne!
Det kan af indlægget se ud som om, at SK hævder, 
at midlerne som vi forhandler på plads, lægges ud 
til åben strid mellem grupperne. Det passer ikke. Vi 
ville lægge pengene i en fondskonstruktion. En fond 
er bundet af nogle stramme juridiske regler for, 
hvordan pengene skal forvaltes, og hvordan sags-
behandlingen foregår. Dette er bl.a. for at undgå 
eventuelle stridigheder omkring fordelingen.
En fond tillades heller ikke at have inhabile per-
soner i bestyrelsen (dvs. formanden for GIM kan 
ikke samtidig sidde i fondens bestyrelse og dele 
penge ud til GIM- logisk nok!).

Der kan ikke oprettes ”snyde-foreninger” for at få 
flere stemmer
Videre er indlægget om det organisatoriske i Sun-
drådet direkte usandt. Vedtægterne siger klart, at 
alle basisgrupper og fagråd har 3 stemmer hver, 
samt at hver repræsentant fra basisgrupperne kun 
må bære 2 stemmer hver. Dette betyder:

1) at man ikke bare kan oprette mange basisgrup-
per for at få mange stemmer og 

2) at Medicinerlisten og Demokratiske Medicinere 

HERMED EN REPLIK 
PÅ INDLÆGGET 
”AUTOMATISK 
STEMMERET OG 
RÅDIGHED OVER 
OFFENTLIGE MIDLER?” I 
DETTE NUMMER AF MOK.
Jeg er ked af at læse hvordan en så aktiv person 
som Simon Krabbe kan have så lidt kendskab 
til basisgrupper, f.eks. GIM, og deres formål. Se 
venligst indlægget ”GIM hvem er vi” i dette num-
mer af MOK.

Madelene Engdahl
på vegne af GIM

os ind” i Sundrådet, fordi konsekvensen ville være, 
at Medicinerlisten og Demokratiske Medicinere 
skulle have 0 stemmer, mens MSR (nu kaldet MR) 
skulle have 14 stemmer. Dette gav jo ikke mening. 
Dette fremgår af Studenterrådets statut §§ 11-14 
og § 32, og Sundrådets formand sagde, at han ikke 
ville åbne for ændringer af disse regler.

Fakultetet har som bekendt besluttet at oprette 
Studenterforum, udpeget af studienævnene, og 
det forslag er trods alt langt mere seriøst. Det har 
dog en fejl, det indrømmer jeg, nemlig at selvom 
medicinstudiet er fakultetets allerstørste, må 
vi medicinstuderende nøjes med to medlemmer, 
ligesom de mindre uddannelser. Studienævnet 
for Medicin har udpeget stud.med. Maria Fred-
eriksen og stud.med. Sabrina Eliasson til det nye 
Studenterforum.

Sagen har været grundigt behandlet på fakultetet, 
og beslutningen er truffet. Jeg synes vi skal komme 
videre nu, bl.a. er der en rapport om studiemiljøet i 
bred forstand, hvor der stadig mangler en køreplan 
for, præcis hvad der skal prioriteres og gøres. Jeg 
har længe talt for at fakultetet skulle investere i at 
forny kantinen på Panum, og jeg kan derfor glæde 
mig over at det tilsyneladende bliver til noget nu. 
Men der er stadig en række sager man kunne tage 
op. Jeg håber, at vi fremover kan bruge mere krudt 
på at drøfte dette, i stedet for at debattere ting der 
ikke rigtigt fører nogen vegne.

i lighed med MedicinerRådet har 3 stemmer hver. 
Hvorfor Krabbe ønsker at fremstille det sådan, 
at MedicinerRådet har 14 stemmer kan man jo 
undre sig over.

Venlige hilsener,
på vegne af Basisgrupperne,

Sundrådets bestyrelse

DEBAT - LÆS DEN!
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KÆRE LAU, FLEMMING, 
MIE, CHRISTIAN, 
MADELENE, METTE-
MARIE, LOUISE, ANDERS, 
KAREN OG JAKOB
I skriver i sidste udgave af MOK, at I anser opret-
telsen af det nye officielle studenterforum som en 
forringelse af de studentersociale forhold her på 
fakultetet. Desuden mener I, at Sundrådet er en 
upolitisk organisation, og derfor sagtens kan være 
en repræsentant for alle studerende.

Først og fremmest forstår vi slet ikke, hvori jeres 
bekymring omkring det nye studenterforum lig-
ger. Der skal ikke herske tvivl om, at vi opfatter 
basisgrupperne som en vigtig del af det studenter-
sociale miljø på studiet. Der vil forsat blive uddelt 
præcis de samme penge, som der altid er blevet til 
basisgrupperne, og der vil forsat være studenter-
repræsentanter i alle udvalg. Den eneste forskel 
er, at det nu foregår på lovlig vis, på baggrund af 
repræsentanter der er valgt ved åbne valg blandt 
alle studerende. Vi opfatter det som en selvfølge, 
at det nye Studenterforum naturligvis skal sikre, 
at basisgrupperne inddrages i alle forhold, hvor 
basisgrupperne har interesse i at deltage. Tilsvar-
ende vil det være oplagt, at repræsentanter for 

hvilket kræver, at man bærer kritiske, men også 
visionære briller. 

Desværre forfalder Studienævnet til de nemme 
løsninger, - nemlig at foretage sig mindst muligt 
på længst tid. Vi i MR opfatter det forslag, der 
står til vedtagelse i morgen, som 1 skridt frem og 
3 skridt tilbage, og frygter, at vi om meget kort tid 
skal lave det om igen, fordi forslaget ikke løser de 
problemer, der er påpeget fra både undervisere og 
studerendes side. 
Desværre går lappeløsninger forud for en helhed-
sorienteret tankegang.

Kim B. Jensen
Aktiv i Medicinerrådet

basisgrupperne deltager i alle studenterforumets 
møder, såfremt basisgrupperne ønsker dette. Rent 
faktisk mener vi, at gruppen af studerende nu står 
stærkere, da det er meget lettere for studenter-
repræsentanter, at gennemføre krav eller ønsker 
overfor dekanatet, når det er tydeligt at, repræsen-
tanterne rent faktisk er valgt af alle studerende, 
og ikke blot er tilfældige fremmødte.

Dekanen har nedsat det nye studenterforum, fordi 
det viste sig at den gamle konstruktion med særsta-
tus til Sundrådet, var decideret lovstridig. Det må 
vel være rimeligt at forudsætte, at vi alle er enige 
om, at også det Sundhedsvidenskabelige fakultet, 
skal overholde universitetsloven og gældende prin-
cipper for offentlig forvaltning. Hvis I skulle være 
i tvivl om dette, vil vi opfordre jer til at kontakte 
dekanatets egne jurister – dekanatets udmelding 
omkring at Sundråds-aftalen var ulovlig, har været 
ganske klar og tydelig.

I anfører desuden, at I ikke opfatter Sundrådet som 
en politisk organisation, da I mener Sundrådet kun 
beskæftiger sig med studentersociale forhold og 
ikke med studieplaner og studiets struktur. Her er I 
ved at begive jer ud i deciderede absurde påstande. 
Hvis man læser Sundrådets vedtægter, finder man 
i §2, stk 2 følgende: ”Sundrådet opstiller studerende 
til de enhver tid ledende organer på fakultet-
sniveau”. Dette er ikke blot nogen teoretisk be-
tragtning, i det der ved seneste valg til Akademisk 
Råd var opstillet listen ”Sundrådet”, hvorpå bl.a. 
Medicinerrådets (tidligere MSR) formand opstillede 
og blev valgt. Som I nok er klar over, er Akademisk 
Råd det ledelsesorgan, der på fakultetsniveau bl.a. 
har det overordnede ansvar for godkendelse af 
studieplaner, studiernes struktur samt studiernes 
økonomi. Som en sidebemærkning kan det desuden 
nævnes, at Sundrådet sender officielle repræsen-
tanter til Studenterrådets ”politik-konferencer”. 
I hævder således, at en organisation der opstiller 
kandidater til politiske valg, og deltager i politik-
konferencer, er at betragte som helt upolitisk? En 
sådan påstand må siges at tilhøre kategorien af 
absurditeter. 

Sundrådet har som politisk organisation naturligvis 
fuld ret til at disponere som I ønsker, men der hvor 
kæden hopper af, er når I prøver at tvinge os andre 
til at deltage i organisationen, med påstande om 
at den er upolitisk. Det forekommer ligeså absurd, 
som hvis I havde påstået, at alle danskere automa-
tisk skulle være medlemmer af Socialdemokratiet, 
fordi I opfatter Socialdemokratiet som en upolitisk 
organisation. Lad dog politik være adskilt fra de 
studentersociale forhold!

Gennem gruppen af underskrivere af jeres in-
dlæg understreger I desuden fint vores budskab 
omkring Sundrådets uheldige sammenblanding 
af studentersociale forhold med studenterpolitik. 
Det forekommer os en smule problematisk, at se 
Madelene Engdahl på vegne af GIM og Mie Chris-
tensen på vegne af IMCC tale for, at Sundrådet 
er helt upolitisk, uden at I nævner den oplagte 
interessekonflikt i, at Madelene samtidig er bes-
tyrelsesmedlem i Medicinerrådet, og ved seneste 
studienævnsvalg var opstillet som kandidat for 
Medicinerrådet. Tilsvarende var Mie Christensen 
indtil sidste valg medlem af studienævnet for 
Medicinerrådet, og hun var endda i en periode 
studienævnets næstformand. At påstå at jeres in-
teresser i denne sag er helt upolitiske og kun drejer 
sig om sociale forhold, må i bedste fald siges at være 
vildledende. Dette skal på ingen måde opfattes som 
en personlig kritik af Mie eller Madelene, som vi 
ikke har det mindste imod, men udelukkende som 
en kritik af sammenblandingen mellem politiske 
og studentersociale interesser.

Når alt dette er sagt, mener vi, at det snart må 
være tid til at begrave denne sag og komme videre. 
Dekanatet har oprettet det nye studenterforum, 
og studienævnene har udpeget kandidater. Lad os 
dog sammen arbejde for, at der i det nye regi, kan 
sikres de bedst mulige forhold for studentersociale 
aktiviteter. Lige nu deltager vi fx i arbejdet om-
kring byggeplanerne for den nye kantine, ligesom 
andre studerende arbejder på at tilrettelægge det 
nye studenterservicecenter. Der mangler altid flere 
aktive studerende til arbejdet omkring studiemiljø, 

RESPONS PÅ SIMON 
KRABBES INDLÆG I 
DETTE NUMMER AF MOK. 

Kære Simon, 
Jeg har ikke oprettet nye basisgrupper mhp. at 
skaffe mig selv, eller andre, stemmer i Sundrådet. 
Som det fremgår af indlægget fra Sundrådets 
bestyrelse, er dette heller ikke muligt.

Du fremsætter flere forslag til oprettelse af nye 
basisgrupper. Selvom jeg har dig mistænkt for ikke 
at mene det, kan jeg kun bifalde dine ideer, dog 
kan jeg oplyse dig om at Panums Husmoderforen-
ing, Katolske Medicinere og Panums CykelRing 
allerede eksisterer eller har eksisteret. For det er 
jo netop ideen med basisgrupperne på Panum - at 
være et forum for folk som deler en interesse. Og 
så kan det for så vidt være ligegyldigt hvad den 
interesse er. Derfor synes jeg også det er mærkeligt 
at du sætter spørgsmålstegn ved hvilke grupper 
der "fortjener" støtte - hvis støtten skal gå til stu-
dentersociale formål, er det vel ikke et problem at 
det ikke har faglig relevans.

Du nævner at Studenterklubben, MOK og FADL 
ikke har skrevet under på brevet i sidste MOK.
Om FADL overhovedet er en basisgruppe, kan 
vel diskuteres, men den kan vi tage over en øl i 
fredagsbaren en dag, du og jeg. På den måde kan 
vi også bidrage til Studenterklubbens uddeling af 
midler til studentersociale formål.

Til sidst kan jeg sige, at grunden til at MOK ikke 
har underskrevet brevet, er at vi ikke har haft 
tid til at diskutere emnet, da vi har været travlt 
optagede af at opsætte (og forfatte!) lange debat-
indlæg til MOK.

Mvh. Jakob (mav) Thomsen
Formand for PHILM
Næstformand i SYMS
Aktiv i MOK, Scorebogen og Husgruppen

RESPONS PÅ SIMON 
KRABBES INDLÆG

Kære Simon Krabbe
Jeg håber det går godt med læsningen. 
Jeg kan i dette nummer af MOK se at du ud over 
at læse også har haft tid til at skrive et indlæg, 
som vi andre har stor glæde af at læse. Jeg må 
sige at det er spændende og kontroversiel læsning 
– interessant.

Fordelingen af pengene i den nye fondskonstruk-
tion er lidt kringlede, det kan jeg godt se, men i 
bund og grund går ud på, at der skal fordele en 
pose penge til de forskellige basisgrupper. Det skal 
selvfølgelig foregå på en ordentlig måde, hvilket der 
også bliver lagt op til af Sundrådet.

Med hensyn til folk, som opretter flere basisgrupper 
og hvilke basisgrupper som er vigtigere end andre, 
synes jeg desværre du er lidt galt på den. Det må 
være frit for alle at oprette en basisgruppe, hvis 
det er det man vil. Nogle er seriøse og faglige, mens 
andre er lidt mere gøglede. Det vigtigste ved grup-
perne er, at de kan gøre vores studie mere interes-
sant og sætte lidt kulør på tilværelsen i den store 
grå førerbunker ved navn Panuminstituttet.

Nu er det lidt sjovt, at de som er aktive i en basis-
gruppe ofte også er aktive i andre. De som går op i 
studiemiljøet på fakultetet, bør selvfølgelig kunne 
bruge sit engagement på flere fronter. Derfor synes 
jeg at din kommentar omkring Jakob Thomsen, som 
efter sigende skulle åbne basisgrupper for at tage 
magten i Sundrådet er lidt pinlig. Jeg tror hverken 
Jakob Thomsen har tanker om at tage magten i 
Sundrådet, Panums undergrundsmiljø eller for 
den sags skyld verdensherredømmet – men man 
kan selvfølgelig ikke helt afvise det.

At læse er at leve

(K)ærlig hilsen
Rune Hasselager
Formand for SYMS (p.t. 27 medlemmer)

så skulle der sidde nogen derude der har lyst til 
at bidrage, vil vi gerne opfordre jer til at melde 
jer på banen.

Med venlig hilsen
På vegne af Demokratiske Medicinere

Jens Helby Petersen
Karin Nielsen

Maria Eiholm Frederiksen
Nils Hoyer

Frida Karin Emanuelsson 
Anders Krantz

MERE SALT
Hvad sker der for salt? Salt er jo som kvinder 
-man kan ikke få nok af det og vil have mere og 
mere, lige indtil man finder ud af at man har fået 
alt for meget.

"Jeg har aldrig oplevet at jeg har fået for meget 
mand" Citat Jannie. Jannies efternavn er redak-
tionen bekendt.

Jeg foreslår at man laver en saltbøsse, der halverer 
dosis hver gang man bruger den under et måltid. 
Således vil man aldrig få for meget salt.

Troels fra redaktionen udtaler: "Nej, jeg vil ikke 
sige noget om salt, for du fejlciterer mig bare, 
ligesom du gjorde med Jannie!" Jannies efternavn 
er stadig redaktionen bekendt.

Husk at deltage ugens afstemning på mok.info - i 
denne uge handler det om salt.

MOK-red./mav

DEBAT OG SALT I SÅRET
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