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Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende 
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): 

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
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Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører 
Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). 
Dette er inkl. mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen 
i hænde mandagen forinden kl. 12. 

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
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.dk/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 
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter 
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Foran studiesalen
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 
   2) Foran auditorierne v. kantinen
Bispebjerg:  Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 
   (til venstre ned i kælderen.)
Gentofte:  Ved auditoriet.
Herlev:  På repoen foran auditoriet
Glostrup:  På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
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   2) Ved klinikudvalgssekretariatet
Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt 
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Onsdag: MOK UDKOMMER
  månedsmøde i førstehjælp for folkeskoler kl 17 se side 22
  

Torsdag: Tilbud fra studenterpræsten; besøg i synagoen i Krystal   
  gade kl 17, se side 16
  Månedsmøde i PMS kl 16, se side 20
  MIRA holder røngten oplæg kl 16.30, se side 21
  IMCC generalforsamling kl 17.15 se side 22

Fredag: Mille drikker vin, og tegner historier

Lørdag: PANUM ELECTRIC i Studenterklubben

Søndag: Tømmermænd efter PANUM ELECTRIC

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE
  Lyttemøde om den nye fremdriftsreform i mediciner-   
  rådet   

Tirsdag: Erik leger med sin allerbedste ven                   
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Peter James

Dennis 2

Kasper Aa

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

MilleSimon G
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AKS - Aktiv Kardiologi for Studerende
DSS - Dermatologisk Selskab for Studerende
Eorta 
FORNIKS - Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende 
GO - Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi og Obstetrik
IMCC - International Medical Cooperation Committee 
Kristne medicinere
MARS - Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
MIRA - Medicinstuderendes Interessegruppe for Radiologi
MOK - Medicinerorganisationernes Kommunikationsorgan
PIPPI - Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
PMS - Psykiatriinteresserede medicinstuderende
PUC - Panum Underwater Club
PUFF - Panums Ungdoms Forsker Forening    
Rusvejledningen for Medicin    
SAKS - Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
SATS - Studerendes anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Studenterklubben
SØNHKS - Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

www.aks-kbh.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
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Af: Markus Harboe Olsen
Ansvarshavende Redaktør på MOK

Siden universitetsreformen i 2003 som fjernede 
medbestemmelsen, har universitets elite taget 
beslutninger over hovedet på de studerende. Det 
seneste eksempel er Studiefremdriftsreformens 
implementering på KU. 

Studiefremdriftsreformen er vedtaget af folketinget som 
dikterer at de studerende på KU skal have en 7,6 måneder 
kortere gennemførselstid mod at KU får bonus på op 
mod 345 mio. kr. Dette er ikke penge der bliver taget 
fra KU's hvis det ikke bliver implementeret men derimod 
en bonus KU får hvis denne implementering lykkes. 
KU's ledelse har, uden medindflydelse fra studerende, 
udarbejdet et Forslag til indstillinger om fælles praksis for 
implementering af Studiefremdriftsreformen. 

Overordnet betyder det at vi, som studerende, skal bestå 
45 ECTS i løbet af et år for ikke at risikere at blive udmeldt 
af studiet. Hvis man ikke består bliver man automatisk 
tilmeldt eksaminer indtil man har bestået. Derudover 
så fjernes muligheden for orlov på kandidatdelen af 
uddannelsen. [Læs mere om dette på side 4: "Overblik 
over KU's reform]

Implementeringen på SUND
D e t te  b l i ve r,  i fø l g e  d o k u m e nte t  Fo r s l a g  t i l 
indstillinger om fælles praksis for implementering af 
Studiefremdriftsreformen, implementeret allerede 
september 2014. Det er en hurtig beslutning, da vi, 
studerende, allerede på SUND har planlagt vores 
studietid mange år ud i fremtiden. 
Rektor Ralf Hemmingsen lover til årsfesten for KU, at KU 
selvsagt følger "landets love og regler. Det vil vi forsøge 
at gøre på en sådan måde, at de allerede indskrevne 
studerende ikke kommer helt urimeligt i klemme."

Det må være rektor Ralf Hemmingsens opfattelse at, 
man, som studerende, ikke kommer urimeligt i klemme 
når man har planlagt:
•	 Forskningsår startende d. 1. februar og som slutter 

d. 31. januar
•	 Udveksling til ulandshospitaler i efterårs-semestret
•	 Lægevikariat i efterårssemestret

Dette er bare nogle eksempler på medicinstuderende 
på SUND der kommer urimeligt i klemme. 

Selvom ledelsen på universitetet ikke længere vælges af 
studerende og ansatte, må man antage at de arbejder 
for at gøre universitetet til et godt uddannelsessted. 

Ulla Wewer udtaler på side 5: "I kan være forsikrende 
om, at vi i dekanatet arbejder og vil arbejde tæt sammen 
med jer for at opnå de bedste resultater i forbindelse med 
studiefremskridtsreformen."

Det er ikke min opfattelse at størstedelen af de 
studerende ønsker de bedste resultater i forbindelse 
med "studiefremskridtsreformen". De studerende ønsker 
ikke sådan en reform.

345 mio kr.
De studerende skal i fremtiden arbejde meget hårdere 
for at få lov at blive kandidater. Dette er for at KU skal 
have en bonus på op mod 345 mio kr., men i den 
forbindelse kan man stille sig selv to spørgsmål

Kan KU hænge sammen uden de 345 mio kr.?
KU havde i 2012 et overskud på 168 mio kr. og i 2011 335 
mio kr. Derudover har KU en egenkapital på 1,17 mia. kr. 
Ud fra de tal kan man vel antage at KU godt kan hænge 
sammen uden de ekstra penge. 

Hvad skal de 345 mio. kr. bruges til?
Det er ikke let at finde ud af præcis hvad pengene skal 
bruges til. Dog står der i KU's strategi for 2016 at man 
vil afsætte 480 mio kr. til forskning og uddannelse. 400 
mio. af de penge skal afsætte til forskning og kun 80 
mio. til de studerende.

Det afføder et nyt spørgsmål:
Kan det virkelig være rigtigt at de studerende skal miste 
deres frihed mod at forskerne kan få flere penge?

 'Medbestemmelse Nu'
d. 14. november 2013 modtog alle studerende en e-mail 
fra  prorektor for uddannelse med emnet: " Nye krav til 
studerende".

Lykke Friis skriver i mailen: "Årsagen til denne utraditionelle 
opfordring er den såkaldte Studiefremdriftsreform, som 
Folketinget besluttede før sommerferien." Der er ikke noget 
faktuelt forkert ved denne sætning den bruges bare som 
begrundelse for at man "allerede fra efteråret 2014" bliver 
tvunget til at bestå sv.t. 45 ECTS point.

Det er ikke det der står i loven fra Folketinget. Den siger 
bare at vi skal nedsætte vores gennemførselstid. 

Hun opfordrer studerende til allerede i forårssemestret 
at tilmelde sig undervisning og prøver som normeret. 
Denne opfordring er forståelig, da det kunne tænkes 
at studerende skynder sig at tage semesterfri i 
forårssemestret, da det er deres absolut sidste mulighed 
for det.

Den danske Kulturrevolution
Som ung i Danmark har man først 12 år skolegang, og 
efter ungdomsuddannelsen skal man søge ind på en 
vidergående uddannelse inden for 2 år ellers bliver 
man straffet. Nu vil Studiefremdriftsreformen sørge for 
at man bliver tvunget til at gennemføre sin uddannelse 
på normeret tid.  

Lykke Friis udtaler d. 16.11.13 til Politikken:
"Jeg kan godt forstå, at de studerende kan blive bekymrede. 
Det er en kulturrevolution i Danmark, at man pludselig skal 
gennemføre sit studie på normeret tid i Danmark, selv om 
det er en helt klassisk model i udlandet" 

Det er nu Danmarks ungdom skal tage stilling til om det 
er en kulturrevolution vi gerne vil være med til. 

Superstuderende
Lykke Friis har selv gennemført sit studie på et halvt år 
under normeret tid, men vi kan ikke alle sammen være 
lignende superstuderende med samme overskud. 

Man kan som eksempel tage fat i uddannelsesminister 
Morten Østergaard (R), der var i jyllandposten d. 
20.02.13, som selv var "... ni år om at få sin kandidatgrad. 
Han er uddannet i statskundskab fra Aalborg Universitet 
i 2006. Undervejs var han folketingskandidat for Radikale 
Venstre.
"Jeg fik arbejde undervejs, og derfor færdiggjorde jeg først 
mit speciale, efter at jeg havde været erhvervsaktiv i en del 
år," sagde Morten Østergaard til Jyllands-Posten"

Morten Østergaard er ikke den eneste af vores ministre 
der ikke gennemførte på normeret tid. Han er mere 
reglen end undtagelsen. Dog står der alligevel i Politiken 
fra d. 16.11.13:

"I næste uge vil de studerende holde adskillige stormøder 
om ændringerne. Indtil nu mener de studerende ikke, at 
de er blevet inddraget nok i, hvordan reformen skal føres 
ud i livet. Trods kritikken holder uddannelsesminister 
Morten Østergaard (R) fast i, at det er rimeligt at kræve, at 
de studerende bruger fuld tid på studiet – og derfor bliver 
hurtigere færdige."

Er Morten Østergaard eller  resten af den sidende regering 
de rigtige til at tage en sådan beslutning?

Hastværk er lastværk
Hastværket er ikke kun et problem for studerende. Det 
er også Jens Oddershede, formanden for de Danske 
Universiteter, der er nervøs for denne forhastede 
beslutning. Han udtaler til Politikken, d. 17.11.13:

"Vi kan godt tage imod de nye studerende efter de nye 
regler, men vi beder om mere tid til at få det på plads for 
de eksisterende studerende"

En sådan "kulturrevolution" burde måske gennemtænkes 
inden den forhastes igennem. 

Derudover udtaler Jens Oddershede:

"Med de nye regler vil der komme mange ansøgninger 
om udsættelse, når de studerende ikke kan gå til eksamen 
af den ene eller den anden grund. Derfor er vi bange for 
ekstra bureaukrati, og de ny regler kommer i en tid, hvor 
universiteterne samtidig er blevet pålagt at spare 10 
procent på vores administrative omkostninger"

'Bryd Professorvældet'
Kulturrevolutionen som regeringen og KU er igang 
med at implementere er en forhastet reform, som er 
gennemtrumfet uden medindflydelse fra de studerende. 

Det minder mig om studenteroprøret i 1968, hvor 
de studerende greb til gevær med parolerne 'Bryd 
Professorvældet' og 'Medbestemmelse Nu'.  Stramingen 
af garnet sker endnu en gang og det er mit håb at 
vi i fremtiden vil kigge tilbage på 2013 som året 
hvor de studerende kæmpede for indflydelse og 
medbestemmelse.

fremdriftsreformen
Overblik over KU's reform leder

345 4,040759 4,04 Reformpenge
8538 95,95924 95,96 Resterende budget

Reformpenge

Resterende budget

Såfremt KU overholder kravene i reformen, kan de 
se frem til at få en bonus på op til 345 mio. kr - Vel 
og mærket ud af et budget på 8193 mia. kr. årligt
Det svarer til et øget  budget på 4,04 %

Udsnit af KU’s budget, der kommer fra reformen, 
såfremt gennemførselstiden overholdes

Kæmp for medbestemmelse og medindflydelse!

,



4 fremdriftsreformen

Af Peter James/MOK-red

D e n  1 4 .  n o v e m b e r  2 0 1 3  m ø d t e s  K U U R  ( K U ' s 
Uddannelsstrategiske Udvalg) og SAK (Studieadministrationens 
Koordineringsudvalg) for at udarbejde et såkaldt "projekt", 
som skal imødekomme de lovkrav, som er blevet stillet 
fra Folketinget. Formålene med "projektet", fremgår i et 
sagsnotat fra samme møde at være:

•	 Nedbringe den gennemsnitlige studietid på KU med 7,6 
måneder i 2020.

•	 Implementere initiativerne i den i Folketinget vedtagne 
SU- og Studiefremdriftsreform.

•	 Understøtte forståelsen i hele KU's organisation for 
nødvendigheden af at støtte op om det samlede mål om 
en studietidsreduktion på 7,6 mdr.

•	 Skabe uddannelsesstrukturelle rammer, som gør det 
muligt for KU at leve op til de nye studieaktivitetskrav og 
samtidig understøtte, at ansatte og studerende oplever, 
at KU tilbyder et kvalitetsbaseret uddannelsesforløb.

Indholdet i den fremdriftsreform, som KU snarligt godkender 
i en eller anden form, er i det store hele udarbejdet af KU's 
prodekaner og studiechefer, ved en 24-timers workshop d. 
31/10-1/11. KU's reform indeholder initiativer inden for 12 
punkter, som MOK vil opridse og forklare i det følgende.

1) Kompetencefordeling
Hvad sker der? Forslaget, som sendes til beslutning d. 27. 
november omhandlende kompetencefordeling er et oplæg, 
som omhandler fakulteters, dekaners og selve KU's mulighed 
for at tilpasse studieordninger og indføre regler. Detaljerne 
i disse tiltag bliver først diskuteret senere.
Hvad betyder det for mig? Det betyder at fakultetet og 
dekanen har en vis mulighed for at tilpasse studieordningen 
således at vi som studerende ikke bliver ramt ALT for hårdt 
af især reglen om 60 årlige ECTS-point, hvor 45 af dem skal 
være bestået. Vi kan håbe at fakultetet på denne baggrund 
vælger blandt andet at reformere de integrerede eksaminer, 
som er mere end 15 ECTS værd, således at disse eksaminer 
ikke blive de facto stopprøver.

2) Merit og dispensation
Hvad sker der? Studienævnet skal behandle merit- og 
dispensationsansøgninger med uddannelsesmæssigt fokus, 
og administrationen skal tage sig af ansøgninger, som kræver 
en mere "bevismæssig" vurdering. Sagsbehandlingstiden 
skal være kort, og der skal være faste rammer for praksis 
vedrørende behandlingen af de enkelte typer merit- og 
dispensationssager på tværs af KU.
Hvad betyder det for mig? Som det er i dag behandler 
studienævnet lang de fleste dispensationsansøgninger - 
det være fx ekstra eksamensforsøg, overståede tidsfrister, 
og manglende opfyldelse af ECTS-point. Administrationen 
alene har i dag de facto ikke mulighed for at smide studenter 
ud. Fra reformens indførsel bliver mange ansøgninger 
udelukkende behandlet af administrationen, som ikke har 
nogen faglig indsigt, og hvor valgte studenter ikke inddrages 
i beslutningsprocessen.

3) Studieaktivitet
Hvad sker der? Der indføres et studieaktivitetskrav for alle 
KU's uddannelser, hvor de studerende skal bestå minimum 
45 ECTS-point hvert år på hhv.  bachelor- og kandidatdelen 
for at forblive indskrevet på uddannelsen. Det vil være muligt 
at søge dispensation for aktivitetskravet, hvis det foreligger 
usædvanlige krav.
Hvad betyder det for mig? Det betyder at du skal bestå 45 
ECTS-point årligt. Så meget er klart nok. Sammenholdt med 
det faktum, som vi beskriver senere, at vi bliver automatisk 
og tvungent tilmeldt kurser og eksaminer sv.t. 60 ECTS 
årligt, betyder det at vi de facto ikke har mulighed for 
frisemester og orlov. 

4) Orlov
Hvad sker der? Per 1/9-2014 begrænses den mulige 
orlovsperiode uden særlig begrundelse på bachelordelen 
på alle uddannelser til 6 måneder. På kandidatdelen 
afskaffes det helt. På kandidatdelen vil det derfor nu 
kun være muligt at få orlov i forbindelse med barsel, 
adoption, værnepligt, sygdom eller ved andre usædvanlige 
forhold. Det vil stadig være muligt at holde pause mellem 
bachelor- og kandidatuddannelse, bortset fra inden de 
adgangsbegrænsede kandidatuddannelser.
Hvad betyder det for mig? Ja, den er jo klar nok. I dag er det 
muligt at tage op til 12 mdr. orlov på både bachelor- og 
kandidatuddannelser uden særlig begrundelse. Det betyder 
farvel til forskning, lægevikariat, U-landsarbejde, fordybelse 
i egne projekter og ekstra barsel. Vi kan have et håb om 
at formuleringen "usædvanlige forhold" på et tidspunkt 
bliver gradbøjet til at indbefatte eksempelvis prægraduate 
forskningsår og vikariater, men der er god grund til at være 
skeptisk.

5) Obligatorisk tilmelding
Hvad sker der? Alle studerende tilmeldes 60 ECTS point årligt 
(30 ECTS per semester eller 15 ECTS per blok), som ikke kan 
frameldes igen. Hvis den studerende tilmelder sig flere end 
60 point kan disse heller ikke frameldes, eller modregnes i 
næste år. Tilmelding til bachelor- og kandidatprojekt foregår 
automatisk. 
Hvad betyder det for mig? Du skal igennem studiet på 
normeret tid eller mindre (hvis du ikke benytter dig af 
de spinkle orlovsmuligheder). Hvis du dumper et kursus 
og skal til eksamen semesteret efter vil du være dobbelt 
belastet. På studier med mange valgfag indføres muligvis 
prioriteringslister herfor.

6) Førsteårsprøven
Hvad sker der? På nogle studier findes i dag førsteårsprøver, 
som skal bestås for at fortsætte på studiet. Omfanget af 
disse prøver er forskelligt. Der indføres nu førsteårsprøver 
på minimum 45 ECTS-point, som skal bestås.
Hvad betyder det for mig? Reelt har kravet om at bestå 45 
ECTS-point på første år ingenting, eftersom der i forvejen 
i denne reform indføres et krav om at bestå minimum 45 
ECTS-point årligt gennem hele studiet. Medicinstudiet har 
i dag ingen førsteårsprøve.

7) Studiestartsprøve
Hvad sker der? Fakulteterne har mulighed for at indføre 
såkaldte studiestartsprøver. Studiestartsprøver er 
obligatoriske prøver, som afholdes inden for studiets første 
2 måneder, og som SKAL bestås. En studiestartsprøve har 
som mål at sikre at den studerende rent faktisk er begyndt 
på uddannelsen. 
Hvad betyder det for mig? HVIS fakultetet vælger at indføre 
studiestartsprøven betyder det at de nye stud.med.'er skal 
bestå en prøve helt i starten af deres studie, for at forblive 
indskrevet, OVEN i førsteårskravet på 45 ECTS.

8) Merit ved studieophold
Hvad sker der? Det skal være muligt at få forhåndsgodkendt 
op t i l  30 EC TS-point  som udveksl ing t i l  andre 
uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, såfremt 
der fremsendes dokumentation efter end ophold. Det er op 
til studieledelsen at fastsætte, hvilke kurser, der kan tages 
andre steder end KU, og disse kurser skal være af minimum 
et semester eller en bloks varighed.
Hvad betyder det for mig? Du kan stadig komme på 
udveksling.

9) Studieskift
Hvad sker der? Det er op til de enkelte uddannelser at 
vurdere relevansen af ansøgerens uafsluttede uddannelser 
på samme niveau som det søgte, for at afgøre om optagelse 
på et bestemt studietrin kan imødekommes.
Hvad betyder det for mig? Proceduren er op til de enkelte 
uddannelser, og de er ikke fastlagt endnu.

10) Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og 
kandidatuddannelser
Hvad sker der? Det skal være op til hvert enkelt fakultet 
at indføre krav til supplerende fag ved optagelse på 
kandidatuddannelser. Det supplerende krav må være på 
maksimum 15 ECTS-point, og den studerende har to forsøg 
til at bestå disse inden for 6 måneder efter studiestart på 
kandidatuddannelsen.
Hvad betyder det for mig? Fakultetet har mulighed for at 
indføre krav om beståelse af 15 ECTS-point for eksempelvis 
overflyttere fra Odense eller Århus.

11) Fælles praksis vedr. fleksibilitet mellem 
bachelor- og kandidatuddannelser
Hvad sker der? Det bliver muligt for bachelorstuderende, 
som mangler mindre end 30 ECTS-point, at tage op 
til 30 ECTS-point fra kandidatdelen, hvis studenten 
skønnes at have forudsætninger for at gennemføre både 
bacheloruddannelse og valgte kandidatkursus samtidig.
Hvad betyder det for mig? Dygtige bachelorstuderende får 
mulighed for at blive endnu hurtigere færdige.

12) Vinteroptag
Hvad sker der? Der bliver muligt for alle KU's uddannelser at 
indføre vinterstart.
Hvad betyder det for mig? Intet - medicinstudiet har haft 
vinterstart i lang tid.

Overblik over KU's reform
oprids af KU's reforms 

indflydelse på 
medicinstuderende

Holger Bank-Rasmussen, en rigtig lønmodtager. læserbrev fra 
djævlens advokat

Aldrig har der været så meget piverri over en lille reform 
og nye regler eller hvad det nu er der foregår.
Så vidt som jeg kan se, så handler det om at de studer-
ende ikke gider læse og hellere vil ud og rejse eller drikke 
deres generøse SU op. Kom nu studerende. I får løn for at 
studere!

Ude i Virkeligheden kan man ikke bare tage et halvt år fri 
for at "finde sig selv" som dykker-biolog i Australien eller 
som babylæge på et eller andet safari-hospital i Afrika og 
stadig forvente at have et job når man kommer hjem.

Hvis jeg kun lavede 75% af hvad der forventedes af mig på 
mit arbejde så ville jeg ikke have et arbejde i morgen.

Er det virkeligt for meget at forlange, at I læser hvad der 
svarer til 3/4 års-væg om året? Er det ikke meningen at 
universitet skal klæde jer på til arbejdsmarkedet.

Og er det virkelig så slemt, at der kommer konsekvenser 

af at dumpe? Da jeg gik i skole der fik man prygl, både af 
læreren og forældre hvis man dumpede. Jeg har stadig ar. 
Både fysisk og psykisk.
Eftersom tæsk nu bliver set som et "overgreb", er det da 
kun fair, at man som minimum bliver smidt ud af studiet 
når man er en doven, forkælet og ubrugelig flab.

Desuden er det en lov, at de studerende på de danske 
universititeter skal være hurtigere færdige. en LOV! Den er 
vedtaget af det demokratisk valgte folketing. Vil i gå imod 
flertallets vilje? Vil i gerne gøre universitetsledelsen til 
kriminelle? Skal disse hårdtarbejdene, højtbetalte, politisk 
udpegede DJØF'ere nu i fængsel? De forsøger jo bare at få 
deres excel-ark til at gå op, og det kan man ikke hvis man 
konstant skal tage højde for jeres luxusbrok.

Det er jo sund logik. Hurtigere uddannede universitetss-
tuderende betyder flere højt betale jobs, hvilket betyder 
flere skatteindtægter, hvilket igen betyder mere velfærd 
og derved mere SU. I gør jer selv og fremtidige genera-

tioner en tjeneste ved at tage jer sammen og gennemføre 
studiet til nomineret tid.

Og så er der også brok over at de nye regler vil medfører 
mere bureaukrati, og dette bliver italesat som en negativ 
ting?! vi uddanner jo masser af arbejdsløse statskund-
skabere og økonomer der skal have nogle administrative 
stillinger, hvor de kan lave excel-ark,  arrangere team-
buildingkurser og hæve lederløn. Noget skal de 345 ekstra 
millioner i gennemførselsbonus jo bruges til.

Jeg er så træt af at høre om det her opblæste hysteri-an-
fald. Kan vi ikke få lukket den her sag, så sendetiden igen 
kan bruges på Allan Simonsen i Vild Med Dans?

Holger Bank-Rasmussen er revisor og er bosat i Rungsted.
Desuden er han fiktion.

Af Kasper/MOK.red.



4 fremdriftsreformen

Af Peter James/MOK-red

D e n  1 4 .  n o v e m b e r  2 0 1 3  m ø d t e s  K U U R  ( K U ' s 
Uddannelsstrategiske Udvalg) og SAK (Studieadministrationens 
Koordineringsudvalg) for at udarbejde et såkaldt "projekt", 
som skal imødekomme de lovkrav, som er blevet stillet 
fra Folketinget. Formålene med "projektet", fremgår i et 
sagsnotat fra samme møde at være:

•	 Nedbringe den gennemsnitlige studietid på KU med 7,6 
måneder i 2020.

•	 Implementere initiativerne i den i Folketinget vedtagne 
SU- og Studiefremdriftsreform.

•	 Understøtte forståelsen i hele KU's organisation for 
nødvendigheden af at støtte op om det samlede mål om 
en studietidsreduktion på 7,6 mdr.

•	 Skabe uddannelsesstrukturelle rammer, som gør det 
muligt for KU at leve op til de nye studieaktivitetskrav og 
samtidig understøtte, at ansatte og studerende oplever, 
at KU tilbyder et kvalitetsbaseret uddannelsesforløb.

Indholdet i den fremdriftsreform, som KU snarligt godkender 
i en eller anden form, er i det store hele udarbejdet af KU's 
prodekaner og studiechefer, ved en 24-timers workshop d. 
31/10-1/11. KU's reform indeholder initiativer inden for 12 
punkter, som MOK vil opridse og forklare i det følgende.

1) Kompetencefordeling
Hvad sker der? Forslaget, som sendes til beslutning d. 27. 
november omhandlende kompetencefordeling er et oplæg, 
som omhandler fakulteters, dekaners og selve KU's mulighed 
for at tilpasse studieordninger og indføre regler. Detaljerne 
i disse tiltag bliver først diskuteret senere.
Hvad betyder det for mig? Det betyder at fakultetet og 
dekanen har en vis mulighed for at tilpasse studieordningen 
således at vi som studerende ikke bliver ramt ALT for hårdt 
af især reglen om 60 årlige ECTS-point, hvor 45 af dem skal 
være bestået. Vi kan håbe at fakultetet på denne baggrund 
vælger blandt andet at reformere de integrerede eksaminer, 
som er mere end 15 ECTS værd, således at disse eksaminer 
ikke blive de facto stopprøver.

2) Merit og dispensation
Hvad sker der? Studienævnet skal behandle merit- og 
dispensationsansøgninger med uddannelsesmæssigt fokus, 
og administrationen skal tage sig af ansøgninger, som kræver 
en mere "bevismæssig" vurdering. Sagsbehandlingstiden 
skal være kort, og der skal være faste rammer for praksis 
vedrørende behandlingen af de enkelte typer merit- og 
dispensationssager på tværs af KU.
Hvad betyder det for mig? Som det er i dag behandler 
studienævnet lang de fleste dispensationsansøgninger - 
det være fx ekstra eksamensforsøg, overståede tidsfrister, 
og manglende opfyldelse af ECTS-point. Administrationen 
alene har i dag de facto ikke mulighed for at smide studenter 
ud. Fra reformens indførsel bliver mange ansøgninger 
udelukkende behandlet af administrationen, som ikke har 
nogen faglig indsigt, og hvor valgte studenter ikke inddrages 
i beslutningsprocessen.

3) Studieaktivitet
Hvad sker der? Der indføres et studieaktivitetskrav for alle 
KU's uddannelser, hvor de studerende skal bestå minimum 
45 ECTS-point hvert år på hhv.  bachelor- og kandidatdelen 
for at forblive indskrevet på uddannelsen. Det vil være muligt 
at søge dispensation for aktivitetskravet, hvis det foreligger 
usædvanlige krav.
Hvad betyder det for mig? Det betyder at du skal bestå 45 
ECTS-point årligt. Så meget er klart nok. Sammenholdt med 
det faktum, som vi beskriver senere, at vi bliver automatisk 
og tvungent tilmeldt kurser og eksaminer sv.t. 60 ECTS 
årligt, betyder det at vi de facto ikke har mulighed for 
frisemester og orlov. 

4) Orlov
Hvad sker der? Per 1/9-2014 begrænses den mulige 
orlovsperiode uden særlig begrundelse på bachelordelen 
på alle uddannelser til 6 måneder. På kandidatdelen 
afskaffes det helt. På kandidatdelen vil det derfor nu 
kun være muligt at få orlov i forbindelse med barsel, 
adoption, værnepligt, sygdom eller ved andre usædvanlige 
forhold. Det vil stadig være muligt at holde pause mellem 
bachelor- og kandidatuddannelse, bortset fra inden de 
adgangsbegrænsede kandidatuddannelser.
Hvad betyder det for mig? Ja, den er jo klar nok. I dag er det 
muligt at tage op til 12 mdr. orlov på både bachelor- og 
kandidatuddannelser uden særlig begrundelse. Det betyder 
farvel til forskning, lægevikariat, U-landsarbejde, fordybelse 
i egne projekter og ekstra barsel. Vi kan have et håb om 
at formuleringen "usædvanlige forhold" på et tidspunkt 
bliver gradbøjet til at indbefatte eksempelvis prægraduate 
forskningsår og vikariater, men der er god grund til at være 
skeptisk.

5) Obligatorisk tilmelding
Hvad sker der? Alle studerende tilmeldes 60 ECTS point årligt 
(30 ECTS per semester eller 15 ECTS per blok), som ikke kan 
frameldes igen. Hvis den studerende tilmelder sig flere end 
60 point kan disse heller ikke frameldes, eller modregnes i 
næste år. Tilmelding til bachelor- og kandidatprojekt foregår 
automatisk. 
Hvad betyder det for mig? Du skal igennem studiet på 
normeret tid eller mindre (hvis du ikke benytter dig af 
de spinkle orlovsmuligheder). Hvis du dumper et kursus 
og skal til eksamen semesteret efter vil du være dobbelt 
belastet. På studier med mange valgfag indføres muligvis 
prioriteringslister herfor.

6) Førsteårsprøven
Hvad sker der? På nogle studier findes i dag førsteårsprøver, 
som skal bestås for at fortsætte på studiet. Omfanget af 
disse prøver er forskelligt. Der indføres nu førsteårsprøver 
på minimum 45 ECTS-point, som skal bestås.
Hvad betyder det for mig? Reelt har kravet om at bestå 45 
ECTS-point på første år ingenting, eftersom der i forvejen 
i denne reform indføres et krav om at bestå minimum 45 
ECTS-point årligt gennem hele studiet. Medicinstudiet har 
i dag ingen førsteårsprøve.

7) Studiestartsprøve
Hvad sker der? Fakulteterne har mulighed for at indføre 
såkaldte studiestartsprøver. Studiestartsprøver er 
obligatoriske prøver, som afholdes inden for studiets første 
2 måneder, og som SKAL bestås. En studiestartsprøve har 
som mål at sikre at den studerende rent faktisk er begyndt 
på uddannelsen. 
Hvad betyder det for mig? HVIS fakultetet vælger at indføre 
studiestartsprøven betyder det at de nye stud.med.'er skal 
bestå en prøve helt i starten af deres studie, for at forblive 
indskrevet, OVEN i førsteårskravet på 45 ECTS.

8) Merit ved studieophold
Hvad sker der? Det skal være muligt at få forhåndsgodkendt 
op t i l  30 EC TS-point  som udveksl ing t i l  andre 
uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, såfremt 
der fremsendes dokumentation efter end ophold. Det er op 
til studieledelsen at fastsætte, hvilke kurser, der kan tages 
andre steder end KU, og disse kurser skal være af minimum 
et semester eller en bloks varighed.
Hvad betyder det for mig? Du kan stadig komme på 
udveksling.

9) Studieskift
Hvad sker der? Det er op til de enkelte uddannelser at 
vurdere relevansen af ansøgerens uafsluttede uddannelser 
på samme niveau som det søgte, for at afgøre om optagelse 
på et bestemt studietrin kan imødekommes.
Hvad betyder det for mig? Proceduren er op til de enkelte 
uddannelser, og de er ikke fastlagt endnu.

10) Afskaffelse af supplering mellem bachelor- og 
kandidatuddannelser
Hvad sker der? Det skal være op til hvert enkelt fakultet 
at indføre krav til supplerende fag ved optagelse på 
kandidatuddannelser. Det supplerende krav må være på 
maksimum 15 ECTS-point, og den studerende har to forsøg 
til at bestå disse inden for 6 måneder efter studiestart på 
kandidatuddannelsen.
Hvad betyder det for mig? Fakultetet har mulighed for at 
indføre krav om beståelse af 15 ECTS-point for eksempelvis 
overflyttere fra Odense eller Århus.

11) Fælles praksis vedr. fleksibilitet mellem 
bachelor- og kandidatuddannelser
Hvad sker der? Det bliver muligt for bachelorstuderende, 
som mangler mindre end 30 ECTS-point, at tage op 
til 30 ECTS-point fra kandidatdelen, hvis studenten 
skønnes at have forudsætninger for at gennemføre både 
bacheloruddannelse og valgte kandidatkursus samtidig.
Hvad betyder det for mig? Dygtige bachelorstuderende får 
mulighed for at blive endnu hurtigere færdige.

12) Vinteroptag
Hvad sker der? Der bliver muligt for alle KU's uddannelser at 
indføre vinterstart.
Hvad betyder det for mig? Intet - medicinstudiet har haft 
vinterstart i lang tid.

Overblik over KU's reform
oprids af KU's reforms 

indflydelse på 
medicinstuderende

Holger Bank-Rasmussen, en rigtig lønmodtager. læserbrev fra 
djævlens advokat

Aldrig har der været så meget piverri over en lille reform 
og nye regler eller hvad det nu er der foregår.
Så vidt som jeg kan se, så handler det om at de studer-
ende ikke gider læse og hellere vil ud og rejse eller drikke 
deres generøse SU op. Kom nu studerende. I får løn for at 
studere!

Ude i Virkeligheden kan man ikke bare tage et halvt år fri 
for at "finde sig selv" som dykker-biolog i Australien eller 
som babylæge på et eller andet safari-hospital i Afrika og 
stadig forvente at have et job når man kommer hjem.

Hvis jeg kun lavede 75% af hvad der forventedes af mig på 
mit arbejde så ville jeg ikke have et arbejde i morgen.

Er det virkeligt for meget at forlange, at I læser hvad der 
svarer til 3/4 års-væg om året? Er det ikke meningen at 
universitet skal klæde jer på til arbejdsmarkedet.

Og er det virkelig så slemt, at der kommer konsekvenser 

af at dumpe? Da jeg gik i skole der fik man prygl, både af 
læreren og forældre hvis man dumpede. Jeg har stadig ar. 
Både fysisk og psykisk.
Eftersom tæsk nu bliver set som et "overgreb", er det da 
kun fair, at man som minimum bliver smidt ud af studiet 
når man er en doven, forkælet og ubrugelig flab.

Desuden er det en lov, at de studerende på de danske 
universititeter skal være hurtigere færdige. en LOV! Den er 
vedtaget af det demokratisk valgte folketing. Vil i gå imod 
flertallets vilje? Vil i gerne gøre universitetsledelsen til 
kriminelle? Skal disse hårdtarbejdene, højtbetalte, politisk 
udpegede DJØF'ere nu i fængsel? De forsøger jo bare at få 
deres excel-ark til at gå op, og det kan man ikke hvis man 
konstant skal tage højde for jeres luxusbrok.

Det er jo sund logik. Hurtigere uddannede universitetss-
tuderende betyder flere højt betale jobs, hvilket betyder 
flere skatteindtægter, hvilket igen betyder mere velfærd 
og derved mere SU. I gør jer selv og fremtidige genera-

tioner en tjeneste ved at tage jer sammen og gennemføre 
studiet til nomineret tid.

Og så er der også brok over at de nye regler vil medfører 
mere bureaukrati, og dette bliver italesat som en negativ 
ting?! vi uddanner jo masser af arbejdsløse statskund-
skabere og økonomer der skal have nogle administrative 
stillinger, hvor de kan lave excel-ark,  arrangere team-
buildingkurser og hæve lederløn. Noget skal de 345 ekstra 
millioner i gennemførselsbonus jo bruges til.

Jeg er så træt af at høre om det her opblæste hysteri-an-
fald. Kan vi ikke få lukket den her sag, så sendetiden igen 
kan bruges på Allan Simonsen i Vild Med Dans?

Holger Bank-Rasmussen er revisor og er bosat i Rungsted.
Desuden er han fiktion.

Af Kasper/MOK.red.
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I forbindelse med reformen, er der to bekendtgørelser: 
Bekendtgørelse for bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne samt eksamensbekendtgørelsen. Den 
første er vedtaget ved lov, mens den sidste er formuleret 
af KU og skal til sidste behandling onsdag d. 27. november, 
hvor det enten skal vedtages eller nedstemmes. I det flg. 
bringer vi uden yderligere kommentarer de punkter fra 
de to bekendtgørelser, som vi mener er mest centrale for 
Fremdriftsreformen.

(Fra regeringen) Bekendtgørelse for bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universiteterne
•	Det	bestemmes	overordnet,	at	1	års	heltidsstudium	svarer	
til 60 ECTS-point.
•	I	afsnittet	"Tilmelding	til	fag"	fremgår	det	

•	 af §7, at universitetet skal sikre, at en studerende 
bliver tilmeldt fag svarende til 30 eller 60 ECTS-point 
for hhv. et halvt eller et helt år. Denne "Tilmelding skal 
ske, uanset at en studerende mangler at bestå fag fra 
foregående studieår." I dette afsnit står der også, at 
universitetet selv administrerer dispensationsforhold.

(Fra universitetet) Eksamensbekendtgørelse
•	I	afsnittet	"Tilmelding	til	prøver"	fremgår	det	af

•	 §14, at tilmelding foregår jf. ovenstående (dvs. automa-
tisk). Tilsvarende er den studerende tilmeldt eksaminer 
sv.t. tilmeldte fag. Framelding fra disse eksaminer er 
umuligt og koster automatisk et prøveforsøg. I stk. 2 står 
der her vedr. kandidatspecialet, at universitetet fastsæt-
ter afleveringsfrist, og at denne ikke kan frameldes. 
Overholdes den ikke, koster dette et forsøg. Det fremgår 
af stk. 3, at universitetet afgør alle dispensationsforhold.

•	 I	 afsnittet	 "Førsteårsprøven	på	bacheloruddannelsen"	
fremgår det af 

•	 §15, at udskrivningen kan finde sted, selv om man 
ikke har haft tre forsøg til en given prøve. Dette er 
relevant ift. en foreslået førsteårsprøve på univer-
sitetet, da denne skal bestås inden for det første år 
fra studiestart men kan ligge så sent i et undervisn-
ingsår, at man ikke realistisk kan nå at få et omforsøg 
inden årets udgang, hvorfor man bliver udskrevet. 
 

•	 §17, at universitetet selv bestemmer og afgør dispen-
sationsforhold og -afgørelser.

•	 §18, tilmelding til reeksamen foregår automatisk og 
skal så vidt muligt foregå i samme eksamensperiode. 
Framelding er umuligt, og der er brugt endnu et 
forsøg. Af stk. 2 her fremgår det, at framelding fra den 
automatisk tilmeldte reeksamen kun kan foregå vha. 
dispensation, som universitetet afgør.

•	 I	 afsnittet	 "Studiestartsprøve	på	bacheloruddannelsen"	
fremgår det af

•	 §27, at universitetet selv bestemmer, om en studiestart-
sprøve skal indføres. Ligeledes bestemmer universitetet 
selv, om en studerende udskrives fra studiet ved even-
tuelt dumpet prøve, eller om der gives flere forsøg.

Et overblik over udvalgte lovændringer fra Fremdriftsreformen
oprids af KU's reforms 

indflydelse på 
medicinstuderende

Den nye fremdriftsreform er rettet mod at sænke studietiden 
for de studerende på KU generelt, men den rammer de 
medicinstuderende særlig hårdt, da vi allerede er hårdt 
presset af 4-års reglen efter vi bliver kandidater. Dette har 
indtil videre betydet, at de studerende har flyttet en del af 
deres opkvalificering ind på studiet i form af prægraduat 
forskning, lægevikariater og udvekslingsophold. 

Da det i forvejen ikke er de medicinstuderende, der bruger 
længst tid i forhold til normeret studietid, rammer reformen 
her endnu mere skævt.

Det er dybt kritisabelt, at den personlige frihed indenfor 
uddannelsesområdet bliver indskrænket så voldsomt. Det 
kan ikke betyde andet end dårligere uddannede kandidater 
fra universitetet.

I et forsøg på at ramme de relativt få, der forlænger deres 
studie uden grund rammer man alle dem, der bruger deres 
orlov fornuftigt til at blive dygtigere.

Der bliver fra FADLs side taget initiativ til et bredt samarbejde 
med andre studenterorganisationer og jeg vil opfordre alle 
til at deltage i åbne møder, demonstrationer o.l. 

Fremdriftsreformen rammer skævt læserbrev fra formanden for 
FADL København

"Som medicinstuderende kan man ikke omtale det her 
uden at nævne fireårsreglen. Hele den dygtiggørelse, 
som de studerende tidligere har kunnet opnå, efter de er 
blevet kandidater, er jo nu flyttet ind på medicinstudiet. 
Og når der ikke længere er mulighed for at tage orlov på 
kandidaten, betyder det, at der ikke længere er mulighed 
for prægraduat forskning"

"Der vil heller ikke længere være mulighed for at tage 
lægevikariater Med andre ord forsvinder en stor ressource 
for sygehusene og i primærsektoren, hvor de studerende 
i dag er ude og opfylde nogle vigtige arbejdsopgaver"

"Man kan ikke tvinge folk hurtigere igennem og forvente 
den samme kvalitet. Der vil blive mindre tid til fordybelse 
og mindre tid til at afsøge arbejdsområder, der måske ikke 
lige umiddelbart virker interessante for de studerende, 
der dermed heller ikke vil have samme mulighed for at 
undersøge mindre søgte specialer"

God kamp
Af: Thomas Svare Ehlers
Formand for FADL København

SUND 18.11.2013

Kære medicinstuderende, 

I kan være forsikrende om, at vi i dekanatet 
arbejder og vil arbejde tæt sammen med jer 
for at opnå de bedste resultater i forbindelse 
med studiefremskridtsreformen.

Jeg har således i dag mandag 18.11 haft et 
godt møde med de studerende, der sidder i 
AR.  Vi arbejder ihærdigt videre og planlæg-
ger at mødes senere på ugen.

Lad os dog få en overgangsordning: 
Lige nu og her synes jeg det er meget vigtigt 
at få sikret en overgangsordning, således at 
der bliver tid til generelt at drøfte og imple-
mentere gode ordninger på studierne-med 
henblik på at opnå de mål som studiefrem-
driftsreformen fordrer. 

Vi støtter op om forskningsåret: 
Det nuværende curriculum i uddannelserne i 
medicin og odontologi 
har efterladt relativ sparsom plads til det 
forskningsrettede speciale på kandidatud-
dannelsen (medicin er 12,5 ECTS) – altså 

langt under det normale omfang på mindst 
30 ECTS som kendetegner andre kandidatud-
dannelser på universitetet.

De danske lægeskoler og aftagere blev for 
år tilbage derfor enige om at indføre et 
ekstracurriculærtforskningsår som et tilbud 
til de studerende, der ønsker at give sig i 
kast med en forskningsopgave, som ikke kan 
rummes indenfor rammerne af det ordinære 
specialeforløb. Det har været en stor succes 
og faktisk er der ca. 100 studerende der hvert 
år starter et forskningsår.

Vi ønsker i dekanatet fortsat at have og 
skabe attraktive og relevante rammer, der 
muliggør, at de studerende der på et tidligt 
tidspunkt i deres karriere kan løfte sig op 
og blive udfordret gerne i et forskningsår. 
Vi vil derfor arbejde på at det forsat skal 
være muligt for et begrænset antal læge- og 
tandlægestuderende at søge om orlov med 
henblik et forskningsår (NB der ikke tæller 
med i den samlede studietid vel at mærke). 
Skulle det vise sig ikke at være muligt, må vi 
drøfte andre muligheder for tid til forskning 
under studiet. 

De 45 ECTS – altså arbejde på trekvart tid
Jeg er opmærksom på at I er meget imod for-
slaget om et fælles KU krav om at gennem-
føre 45 ECTS om året. I vil hellere have at det 
henføres til det enkelte fakultet hvordan vi 
sikrer den krævede studiefremdrift på de 
enkelte studier. I fremhæver, at det er nok 
med den tvungne tilmelding til 60 ECTS om 
året.Jeg er meget glad for at høre, at I tager 
ansvar og udtrykker tillid til at I sammen med 
ledelsen på SUND selv kan klare opgaven. 
Hatten af for jer! Jeg synes vi skal fortsætte 
denne drøftelse den kommende tid og vil 
naturligvis også drøfte jeres argumenter med 
rektoratet. 

Tak for invitationen til ”lyttemøde” 25.11 i 
Lundsgaard kl 17-18. Vi ses.

Mange hilsner Ulla

Udtalelse fra Thomas til Dagens Medicin:

Fremdriftsreform, orlov og forskningsår kommentar fra dekan
Ulla Wewer
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Overblik over KU's reform

flowchart som beskriver livet 
som medicinstuderende efter 

reformen
Der er efterhånden mange regler og regulationer. Som 
vi som medicinstuderende skal holde styr på, for at 
komme sikkert igennem medicinstudiet. For at holde 
kapaciteten fri til diverse anatomiske strukturer og 

kirurgiske procedurer, har jeg samlet de vigtigste 
pointer i nedenstående flowchart. Så burde det være 
lidt nemmere at få et hurtigt overblik. Og så er 
flowcharts bare nice! 

Mille/ MOK-red
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Der har i de sidste dage været en del røre blandt de 
studerende på Københavns Universitet, og med god 
grund vil nogen mene. D. 14. november modtog 
samtlige studerende på universitetet en e-mail fra 
prorektor Lykke Friis. Denne e-mail indeholdt KU’s 
fortolkning af ”Reform af SU-systemet og rammerne 
for studiegennemførelse” af d. 18. april 2013. En del af 
denne reform, også kendt som studiefremdriftsrefor-
men, beskriver hvorledes de studerendes gennem-
snitlige gennemførelsestid for en videregående ud-
dannelse skal nedbringes med 4,3 måneder frem mod 
2020. Hensigten er at øge den danske arbejdsstyrke, 
og herved sparer penge til at understøtte fremtidens 
velfærdssamfund. Dette lyder jo meget fint, men for at 
kunne forklare problemet med den valgte frem-
gangsmåde, må jeg lige springe et par år frem.

Som medicinstuderende står jeg, takket være den 
omdiskuterede fireårsregel, om meget præcist 5,5 år 
og har sidste chance for at søge min hoveduddan-
nelsesstilling. Hoveduddannelsesstillingen er den 
stilling, som skal kvalificere mig til at blive speciallæge. 
Og speciallæge skal jeg jo blive, det har denne og den 
tidligere regering givet meget klart udtryk for. Gerne 
så hurtigt som muligt. For at få de bedst mulige spe-
ciallæger skal vi, når vi søger, kunne demonstrere, at 
vi besidder alle de kvaliteter, som gør en god læge. Vi 
skal være altomfavnende, forskningsaktive, udlandso-
rienterede, kreative, medinddragende, kommuniker-
ende, sundhedsfremmende, innovative, inspirerende, 
organisatorisk øvede kandidater med ledelseserfaring. 
Men ikke mindst skal vi selvfølgelig være teoretisk vel-

funderede. Hvis vi ikke er alt dette, er det ikke sikkert, 
for slet ikke at sige ganske usandsynligt, at vi kan få 
vores hoveduddannelsesstilling, og dermed forpasser 
vi vores mulighed for at blive speciallæge i Danmark.

Medicinstudiet er et 6-årigt studie med en god 
blanding af teoretiske fag og praktiske ophold på 
hospitalerne. De 6 år giver de nyuddannede læger et 
solidt teoretisk fundament, som er grundlæggende for 
virket som læge. De fire år fra afslutningen af studiet 
og indtil sidste chance for at søge vores hovedud-
dannelsesstillinger løber hurtigt. 1 års obligatorisk 
basisuddannelse efterfulgt af 1 års obligatorisk 
introstilling inden for det speciale, vi ønsker at kunne 
søge hoveduddannelsesstilling i. Det efterlader 2 år til 
at samle andre relevante erfaringer, så som uklassifi-
cerede stillinger i relaterede specialer, som kan udvide 
vores lægefaglige spektrum. 
Vi har på dette tidspunkt brugt 10 år på at blive 
teoretisk velfunderede. Nu mangler vi så bare at blive 
altomfavnende, forskningsaktive, udlandsorienterede, 
kreative, medinddragende, kommunikerende, sund-
hedsfremmende, innovative, inspirerende, organi-
satorisk øvede ledere. Hvor – eller vigtigere hvornår 
- skal vi lære dette? 

Som det er nu, foregår alt dette ekstra-curriculært. 
Nogle vælger at tage et års orlov for at fordybe sig i 
forskning, nogle vælger at rejse til Rwanda, Mali eller 
måske Bolivia for at yde sundhedsfremmende uland-
shjælp, andre endnu kaster sig over hjemlige organi-
satoriske projekter som førstehjælps- og seksualun-

dervisning i landets folkeskoler, kurser for medstuder-
ende i alt fra anlæggelse af intravenøse adgange til 
læsning af hjertekardiogrammer og røntgenbilleder, 
eller oplysningskampagner om organdonation. Endnu 
andre vælger at tage vikariater på landets sygehuse. 
Dette er ofte på de sygehuse, som i forvejen har svært 
ved at tiltrække nok færdiguddannede, yngre læger 
til at udfylde de nødvendige stillinger. Mange andre 
studieretninger har tilsvarende ekstra-curriculære 
aktiviteter.
Hvis man vælger at gennemføre studiefremdriftsrefor-
men i sin nuværende form, vil man gøre det meget 
svært for os studerende at være en ressource for 
samfundet. Vi bliver frataget vores mulighed for at 
tage orlov fra studiet for at udvide vores horisonter, 
forske og gøre en forskel for andre. I stedet bliver vi 
ensporede kandidater. Uddannede til at tage en ud-
dannelse, men uden større erfaring i at bringe vores 
teoretiske viden til praktisk brug.

Så kære minister, vil I ikke endnu en gang overveje, 
om denne reform virkelig er den rigtige vej at gå. Om 
den virkelig vil være til gavn for det danske samfund. 
Og til sidst et spørgsmål til eftertanke: Ville De være 
der, hvor De er nu, hvis De havde skullet gennemføre 
Deres uddannelse uden mulighed for orlov til f.eks. at 
være politisk aktiv?

Med venlig hilsen
Andreas Gyldenkærne, medicinstuderende ved 
Københavns Universitet.

Kære minister for forskning, innovation og videregående uddannelse, Morten Østergaard læserbrev fra 
medicinstuderende

Nu strammes skruen igen, og igen gør det ondt. Denne 
gang er det de studerende, der skal holde for, tidligere har 
det været efterlønsmodtagere, fleksjobbere, arbejdsløse, 
bistandsklienter og skolelærere. Alt sammen angiveligt for 
at forberede Danmark på en uhyggelig fremtid:2020. Det 
er i hvert fald det, de ansvarlige påstår, både i den tidligere 
regering og i den nuværende. Og de tror sandsynligvis på 
det. Finansministeriets regnedrenge har argumenterne i 
orden. Alligevel har jeg en mistanke om, at de ikke har ret. 

Tag nu den aktuelle stramning af vilkårene for studerende. 
Ideen er at de studerende skal hurtigere igennem studierne, 
men hvorfor skulle det være en god ide? 

Tag først økonomien. Efter de anvendte modeller, så kan 
en uddannet kandidat bidrage mere til vækst i økonomien 
end en studerende med studiejobs. Man kan selvfølgelig 
grundlæggende anfægte dette vækstideal for økonomien 
og tale for grænser for vækst, økologi og harmoni med 
naturen; men det vil jeg lade ligge her. Ingen vili dag 
nægte, at øget uddannelse er et gode for et samfund. 
Regeringen vil derfor, at stadig flere skal uddannes, men 
det indebærer at give uddannelse til stadig flere unge, der 
er mindre studieegnede. Konsekvensen bliver, at enten 
skal det generelle niveau sænkes for at få alle igennem 
på den normerede tid, eller også bliver frafaldet øget.
Netop i dette perspektiv er det et problem, at de planlagte 
stramninger af studierne vil medføre øget frafald. Selvom 
vi accepterer de anvendte økonomiske modeller, så er der 
et punkt, hvor yderligere stramninger ikke vil kunne betale 
sig. Det er, når der bliver for få producerende kandidater 
til at opveje de bidrag, som frafaldne og dem, der opgiver 
på forhånd, ville kunne have ydet. Hvor det punkt er, er 
svært at afgøre. I USA kan man dog allerede nu forudse, at 
de kommende generationer vil være mindre uddannede 
end den nuværende. Læg dertil, at netop frafald og usle 
fremtidsudsigter er en traumatisk oplevelse, som bestemt 
ikke skaber den stemning af Silicon Valley succes, som 
stimulerer innovation og produktivitet. Tværtimod vil 
et samfund som det danske efter al sandsynlighed få 
øgede udgifter på det psykosociale område og mindre 
produktivitet ud af de uuddannede. 

Nu har man de seneste år selvfølgelig skåret ned på 
disse områder også, men stadig er et studium selv med 
forsinkelse – ja, endda uden færdiggørelse – en billig måde 
at parkere borgere, som der ikke er brug for til andre formål 
– og vi har stadig et arbejdsløshedsproblem. Stadig i det 
økonomiske perspektiv kan man dog ogsåstille spørgsmål 
til de enkelte faktorer i de anvendte modeller. For nyligt 
indrømmede økonomer således, at de offentlige udgifters 
effekt på den økonomiske udvikling er underbelyst i de 

anvendte modeller, og man kan sagtens betragte lange 
studietider som en del af en lempelig finanspolitik. Ud fra 
den økonomiske sagkundskab er det derfor slet ikke givet, at 
de gennemførte stramninger styrker samfundsøkonomien, 
og selv hvis det skulle være tilfældet, ja, så mener jeg, man 
snarere bør bruge knappe offentlige midler på at støtte 
unge menneskers dannelse til kultur, forståelse og solidaritet 
gennem uddannelse fremfor at nedbryde deres karakter ved 
at sende dem ud i krig. Ikke nok med at selve myrderierne 
koster kassen; det koster også en formue, når de stakkels 
veteraner skal bringes psykisk på fode igen.

Nok om økonomi. Vi har rigeligt med penge i dagens 
Danmark, de går blot til krig og skattelettelser til de af os, der 
har rigeligt i forvejen. Men hvad så med selve uddannelserne, 
hvis disse reformer gennemføres? 

Øget pres på studierne og økonomiske incitamenter til 
hurtig færdiggørelse vil selvfølgelig medføre faldende 
krav og derfor faldende kvalitet af uddannelserne. Det 
ved alle, men efter universitetsreformerne passer de 
fleste universitetsansatte på, hvad de siger. Hvor de 
universitetsansatte og studerende før 2003 valgte deres 
institutledere, dekaner og rektorer som i alle andre 
civiliserede lande, ja, så har Danmark i dag et hierarkisk og 
autoritært system, hvor ledere udpeger ledere top-down. 
Og et sådant system skaber frygt. Det er i dette hierarkiske 
produktionssystem, at universitetsuddannelserne fungerer 
som en grundlæggende økonomisk motor, hvor hver 
eksamen betyder penge i kassen til universitetet. Men er det 
derfor vi uddanner? Er det det, som universitetet er sat til for? 

Det fører til et mere grundlæggende spørgsmål, nemlig hvad 
en uddannelse egentlig er, hvem den er til for, og hvem der 
har ret til at stille krav til den. 

De studerende stiller krav og bliver beskyldt for at være 
forkælede. Regeringen stiller krav og opfatter sig som 
ansvarlige. Universiteternes rektorer bakker regeringen op, 
men beder om forståelse.På den ene side beder de om tid 
til omstilling og penge til det, på den anden side skærper 
de nogen af regeringens tiltag for at være proaktive. 
Men hvorfor stiller rektorerne ikke op og kræver noget af 
regeringen? Rektorer ved – eller burde vide – hvad det vil 
sige at uddanne sig og hvorfor. Universitetsrektorer forvalter 
en over tusind år gammel europæisk tradition, som man 
misundelse ser på i resten af verden. Det er på universiteter, 
vi har lært om oplysning og videnskab, det er her man fra den 
lærde republik har udbredt idealer om fornuft og samtale til 
det moderne demokratiske samfund.

På et universitet dannes samfundets ledende lag til den 

form for selvstændighed og ansvarlighed, som kræves i 
de positioner, de skal indtage. Det er derfor dannelse til 
selvtillid, selvværdsættelse og ansvarlighed er vigtig. En 
dommer skal selv beslutte, hvad der er rigtigt og forkert, 
ligeså skal en tandlæge og en læge. De skal selv kunne tage 
ansvar. Det er ideen i den højeste sagkundskab, hvor viden, 
magt og ansvarlighed følges ad i akademiske dannelse. Det 
er her, man lærer om saglighed og argumentation som et 
modstykke til begær og kortsigtet kalkulation. Det er her, vi 
får de faglige kapaciteter, der har rygrad til at forhandle med 
driftsøkonomer om de nødvendige udgifter, og så hjælper 
det ikke, hvis man har nedbrudt disse kapaciteters karakter 
og vidensidealer gennem et uddannelsessystem, der blot 
producerer studietrinstilvækster som en anden pølsefabrik. 

For både uddannelse og dannelse på højeste niveau er 
det godt at have stiftet bekendtskab med andre måder at 
gøre tingene på, hvilket man oplever på udenlandsophold. 
Men de nye krav vil sandsynligvis afskrække mange, 
og derved forringes både uddannelse og dannelse. På 
lægestudiet er der desuden en helt absurd konsekvens, 
idet uddannelsens kvalitet i den grad nyder godt af 
de studerendes studierelevante arbejde på hospitaler 
og laboratorier. Her er der virkelig tale om en frugtbar 
udveksling af teori og praksis. Den planlagte reform og 
de allerede vedtagene love reducerer de studerende til 
umyndiggjorte elever i et autoritært uddannelsessystem, 
netop når de er ved at nå den alder, hvor de skal overtage 
ansvaret for samfundet. Udvikling af ansvarlighed kræver 
erfaring med frihed og selvstændighed. Det er simpelthen 
uansvarligt af den siddende regering og rektoraterneat 
behandle universitetsuddannelser på denne teknokratiske 
måde; og det er en skandale i et af verden rigeste lande, 
hvor vi officielt hylder demokrati, oplysning og videnskab. 

Alt dette ved rektorerne – eller det burde de vide. Det er 
derfor, der har fået det ærefulde hverv at varetage ledelsen 
af et universitet. Det er derfor, de har kapper og kæder på. 
Og det er præcis derfor de skal forsvare universitetet, når en 
uansvarlig og uvidende regering med en alt for friskfyragtig 
minister truer med at undergrave selve universitetets ide. 
Det er denne idé, som rektorerne skal forsvare, når de 
stiller krav til regeringen om en kvalificeret uddannelses- 
og forskningspolitik. Og skulle der være en enkelt rektor, 
der ikke er helt opdateret med universitets klassiske 
idegrundlag, ja, så lad mig anbefale en bog til natbordet: 
Ideer om et universitet, redigeret af Jens Erik Kristensen mf.l., 
Aarhus Universitetsforlag, 2007.

Af Asger Sørensen, lektor i pædagogisk filosofi, Aarhus 
Universitet

Forsvar universitetet og den akademiske dannelse læserbrev fra lektor 
på Århus Universitet



8 fremdriftsreformen

Kære medstuderende,

I den forgangne uge er det gået op for mange af os, 
at Københavns Universitet planlægger at gennemføre 
nogle drastiske stramninger overfor de studerende, 
for at opnå hurtigere gennemførsel. Årsagen til deres 
iver er implementeringen af studiefremdriftsreformen, 
ukærligt omdøbt til hurtigere-ud-reformen.

Universitetets ledelse hævder, at de stramninger der 
indføres, er en direkte konsekvens af lovgivningen. 
Det er mildest talt en modifikation af sandheden.
Blandt de foreslåede stramninger er:
•	 Begrænsning af orlov. Maksimalt 6 måneder på 

bacheloren, ingen på kandidaten, bortset fra ved 
sygdom og barsel.

•	 Skærpede aktivitetskrav. Bestå 45 ECTS hvert år, 
eller bliv smidt ud.

•	 Dispensationssager skal nu ikke længere afgøres i 
studienævnet, hvor der sidder studerende, men af 
administrationen.

Fælles for de tre tiltag er, at ingen af dem udspringer 
af den nye lov. Regeringen vil tælle orlov med, når de 
måler hvor lang tid de studerende er om at gennem-
føre deres uddannelse. Det har de ikke gjort tidligere, 
men det er ikke det samme som at forbyde orlov.
Regeringens reform betyder, at studerende skal 
tilmelde sig 60 ECTS hvert år, uden mulighed for at 
melde sig fra de to første eksamensforsøg. Men der er 
forskel på tvungen tilmelding og et krav om at bestå. 
Med det ekstra krav, bliver studerende smidt ud af 
studiet, hvis de på et år dumper et enkelt fag på mere 
end 15 ECTS. Til universitetets held tæller studerende, 
som bliver smidt ud af studiet, ikke med i statistikken 
over gennemførselstid.
Når dette tages i tillæg til, at ledelsen endnu ikke 
kender konsekvensen af de tiltag, som rent faktisk 
er indeholdt i hurtigere-ud-reformen, og at man 
har været så ivrig efter at implementere, at man er 
begyndt længe inden den endelige bekendtgørelse 
til loven er kommet ud (og derfor strengt taget inden 
loven er vedtaget), bliver det tydeligt, at ledelsens 
forslag mangler kontakt med virkeligheden og en 

grundlæggende respekt for, at studiet er de studer-
endes eksistensgrundlag. 

Ledelsen hævder ligeledes, at universitetet mister 344 
millioner kroner, hvis man ikke kan nå op til målsæt-
ningen om at reducere gennemførselstiden, på KU 
samlet med 7,6 måneder, på SUND med 4,2 måneder.
Igen er der tale om en halv sandhed. De penge, som 
universitetet ikke modtager, hvis det ikke lever op til 
kravene, er ikke penge som tidligere har været lovet 
til universitetet. Det er derfor heller ikke penge, som 
indgår i planer eller budgetter. I en del år er univer-
siteternes samlede offentlige tilskud blevet reduceret 
med 2% hvert år, de såkaldte grønthøsterbesparelser. 
Det er nogle af de penge, som KU er blevet stillet i ud-
sigt at få tilbage hvis de lever op til kravet. Altså er der 
ikke tale om nye besparelser, og rygter om forringet 
undervisning er stærkt overdrevne.

- Frederik Løgstrup Magnusson, stud.med., formand for 
SUNDrådet

Ifm. Fremdriftsreformen, har MOK taget kontakt til repræsent-
anter for partier, der var for og imod den oprindelige SU-
reform, som ligger til grund for tiltaget. Her er kommentaren 
for Rosa Lund, folketingspolitiker for Enhedslisten, det eneste 
parti, der var imod SU-reformen.

Rosa Lund's udtalelse:
Samtlige partier i Folketinget har i foråret vedtaget en SU 
reform, der betyder besparelser for 2. mia. kroner. Men 
ikke nok med det så har regeringen også besluttet, at 
landets universiteter skal presse de studerende hurtigere 
igennnem deres uddannelse med en ny studiefremdrift-
sreform.

Jeg er sådan set enig i, at det er en god ide at gennemføre 

sin uddannelse på normeret tid, men jeg mener også, at 
der skal være plads til dem, der af en eller anden årsag 
ikke kan gennemføre på normeret tid. Hvis der er et 
dødsfald i familien, eller hvis man bliver alvorligt syg, kan 
det være nødvendigt at udskyde en eksamen, eller hvis 
man simpelthen ikke er blevet fagligt stærk nok til at gå 
til eksamen, skal det være muligt at udskyde både et fag 
og en eksamen. Det er sådan, vi sikrer, at flest kommer 
igennem. Jeg går sådan set mere op i, at vi ender med så 
mange veluddannede unge som muligt, end at de er så 
hurtigt igennem som muligt.

Det er jo ikke nogen god investering at unge mennsker 
starter på en uddannelse, som de så ikke kan få lov at gøre 
færdig, fordi der sker en eller anden hændelse i deres liv, 

eller de får mulighed for en god praktikstilling. 

Jeg frygter, at vi kommer til at se en gruppe af unge, der 
har taget enkelte fag på deres studie men aldrig får gjort 
deres uddannelse færdig og derfor ender i arbejdsløshed. 
Og det er der ingen, der har interesse i.

Det, der er afgørende for Enhedslisten, er at vi får så 
mange unge til at tage en uddannelse som muligt, og det 
kræver at der også er plads til dem, der ikke kan gå den 
lige vej. Og dem er der ikke plads til med fremdriftsrefor-
men. Derfor vil vi i Enhedslisten arbejde for at den bliver 
stoppet.

Kære medstuderende,

2013 har været et turbulent år. Først havde vi konflikten om 
SU-reformen, hvor de studerende stod for skud. Så lærerkon-
flikten, hvor de offentligt ansatte endnu en gang måtte have 
hovedet på blokken. Så røg lægerne op ad muren. Nu er 
cirklen sluttet, og vi studerende må igen stå ret. Men med 
den forskel, at det denne gang ikke kun er regeringen, men 
også vores egen administration og vort
eget universitet, der falder os i ryggen.

Bag lukkede døre og uden at involvere vort studenterråd, 
har den administrative ledelse af Københavns Universitet 
været i gang med at forhandle og udforme den reform, som 
vil udløse 350 mio. kr. til deres uigennemskuelige regnskab. 
Hvad de 350 mio. skal forbedre, er et mysterium, for de 
forudsætter utallige forringelser for os studerende, som I på 
nuværende tidspunkt nok har hørt adskillige gange allerede, 
men som ikke kan understreges nok:

Orlov på bacheloren reduceres til et halvt år, mens den HELT 
afskaffes på kandidaten. Man forpligtes til at bestå mindst 
45 ECTS-point om året for at undgå udskrivning. Og or at 
føje  spot til skade udelukkes studerende fra dispensations-
forhandlinger, hvilket der pga. kravet om ECTS-point  vil 
være mange flere af.

Denne tendens til at se bort fra de studerendes synspunkter 
og indvendinger reflekterer et skred i universitetets værdier. 
At det er ligesom et firma er ikke nogen dårlig metafor, men 
det produkt, og den profit, man skal måle ’firmaets’ succes 
på, er fuldstændigt afgørende. Ser man på overskuddet som 
summen af veluddannede, velafrundede, motiverede og 
modne studerende, man færdiggør – så kører firmaet godt. 
Måler man derimod overskuddet som et regulært overskud 
på bundlinien, er man ansat det forkerte sted.

En hvilken som helst offentlig uddannelsesinstitution kan 
ikke være bekymret om at give et økonomisk afkast. Det er 
ikke dens formål. Den må i bund og grund tjene sine elever 

på bekostning af penge; den må ALDRIG tjene penge på 
bekostning af sine elever. Det underskud, som en uddan-
nelsesinstitution generer, må nødvendigvis dækkes af den 
investering, man samtidig laver i de studerende.

Der skal ikke nødvendigvis ske en ændring af den måde, vi 
får de studerende igennem deres uddannelse på, men det 
er åbenbart blevet nødvendigt med en ændring i den måde, 
vi værdisætter vores universiteters effektivitet på.

Jeg vil gerne slutte af med at stille vores universitets admin-
istratorer et åbent spørgsmål:

Hvis et universitets formål er at producere de bedst mulige 
studerende, hvordan kan det så retfærdiggøres at tage imod 
de 350 mio. kr. årligt, hvis de kun kan udløses ved at forringe 
forholdene for de studerende?

Af: Simon Glerup, stud.med.

Manglende medindflydelse og økonomi læserbrev fra 
medicinstuderende

I forbindelse med den nye, ekstremt kontroversielle reform udtalelse fra Rosa Lund fra 
enhedslisten

Halve og modificerede sandheder om hurtigere-ud-reformen læserbrev fra formanden fra 
SUNDrådet

Uddannelsesministeriets ”Studiefremdriftsreform” 
udfoldes i disse dage på Københavns Universitet – 
og vi i Foreningen af Danske Lægestuderende ser 
os nødsaget til at sige fra og lægge afstand til den 
forjagede tendens, der lige nu trænger sig på i det 
danske uddannelsessystem.

For de lægestuderende kommer reformen nemlig 
oveni den fireårsregel, som siden indførelsen i 2007 
har skubbet og skyndet de lægestuderende gennem 
deres studier – og i sit hastværk brutalt tilsidesat 
ethvert hensyn til dannelsen af den lægelige moral, 
som samfundet sætter læger i verden for at praktisere.
De lægestuderende har unik mulighed for undervejs 
i studierne at løfte blikket fra bøgerne og bevæge sig 
ud i virkeligheden til virkelige patienter og virkelige 
sundhedsudfordringer. Som sygeplejevikarer og 
lægevikarer, FADL-vagter og humanitære indsatsfolk 

i U-lande praktiserer de, hvad teorien har lært dem 
– og også når den ekstraordinære indsats lægges i 
forskningslaboratorierne, kommer engagementet 
øjeblikkeligt samfundet til gavn. Både for sundheden 
nu – og for de unge mennesker, der om få år står som 
læger i egen praksis.

Hurtigere-ud-reformerne levner ikke længere tid til, 
at lægelig fordybelse kan foregå andre steder end 
til forelæsninger og på læsesale. Det er ikke længere 
attraktivt at reflektere sin lægelige uddannelse i 
”langsommelige” overvejelser eller ”forsinkende” 
studierelaterede engagementer – det eneste der 
tæller i dag, er om den studerende nåede i mål på 
normeret tid.

Med studiefremdriftsreformen og fireårsreglens 
indtog aflægger lægestuderende anno 2013 deres 

lægeløfte med det ene øje på uret og det andet øje 
på karakterbladet – og opmærksomheden fjernt 
fra det lægelige kald, der skal løfte fremtidens 
sundhedssystem og tage hånd om fremtidens danske 
befolkning.

Formand Kasper Kjær Gasberg,
Foreningen af Danske Lægestuderende
Fra FADL's hjemmeside: 15. november 2013

Forjaget fremdrift forfladiger lægeløftet udtalelse fra Kasper Gasbjerg 
formand for FADL
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Kære medstuderende,

I den forgangne uge er det gået op for mange af os, 
at Københavns Universitet planlægger at gennemføre 
nogle drastiske stramninger overfor de studerende, 
for at opnå hurtigere gennemførsel. Årsagen til deres 
iver er implementeringen af studiefremdriftsreformen, 
ukærligt omdøbt til hurtigere-ud-reformen.

Universitetets ledelse hævder, at de stramninger der 
indføres, er en direkte konsekvens af lovgivningen. 
Det er mildest talt en modifikation af sandheden.
Blandt de foreslåede stramninger er:
•	 Begrænsning af orlov. Maksimalt 6 måneder på 

bacheloren, ingen på kandidaten, bortset fra ved 
sygdom og barsel.

•	 Skærpede aktivitetskrav. Bestå 45 ECTS hvert år, 
eller bliv smidt ud.

•	 Dispensationssager skal nu ikke længere afgøres i 
studienævnet, hvor der sidder studerende, men af 
administrationen.

Fælles for de tre tiltag er, at ingen af dem udspringer 
af den nye lov. Regeringen vil tælle orlov med, når de 
måler hvor lang tid de studerende er om at gennem-
føre deres uddannelse. Det har de ikke gjort tidligere, 
men det er ikke det samme som at forbyde orlov.
Regeringens reform betyder, at studerende skal 
tilmelde sig 60 ECTS hvert år, uden mulighed for at 
melde sig fra de to første eksamensforsøg. Men der er 
forskel på tvungen tilmelding og et krav om at bestå. 
Med det ekstra krav, bliver studerende smidt ud af 
studiet, hvis de på et år dumper et enkelt fag på mere 
end 15 ECTS. Til universitetets held tæller studerende, 
som bliver smidt ud af studiet, ikke med i statistikken 
over gennemførselstid.
Når dette tages i tillæg til, at ledelsen endnu ikke 
kender konsekvensen af de tiltag, som rent faktisk 
er indeholdt i hurtigere-ud-reformen, og at man 
har været så ivrig efter at implementere, at man er 
begyndt længe inden den endelige bekendtgørelse 
til loven er kommet ud (og derfor strengt taget inden 
loven er vedtaget), bliver det tydeligt, at ledelsens 
forslag mangler kontakt med virkeligheden og en 

grundlæggende respekt for, at studiet er de studer-
endes eksistensgrundlag. 

Ledelsen hævder ligeledes, at universitetet mister 344 
millioner kroner, hvis man ikke kan nå op til målsæt-
ningen om at reducere gennemførselstiden, på KU 
samlet med 7,6 måneder, på SUND med 4,2 måneder.
Igen er der tale om en halv sandhed. De penge, som 
universitetet ikke modtager, hvis det ikke lever op til 
kravene, er ikke penge som tidligere har været lovet 
til universitetet. Det er derfor heller ikke penge, som 
indgår i planer eller budgetter. I en del år er univer-
siteternes samlede offentlige tilskud blevet reduceret 
med 2% hvert år, de såkaldte grønthøsterbesparelser. 
Det er nogle af de penge, som KU er blevet stillet i ud-
sigt at få tilbage hvis de lever op til kravet. Altså er der 
ikke tale om nye besparelser, og rygter om forringet 
undervisning er stærkt overdrevne.

- Frederik Løgstrup Magnusson, stud.med., formand for 
SUNDrådet

Ifm. Fremdriftsreformen, har MOK taget kontakt til repræsent-
anter for partier, der var for og imod den oprindelige SU-
reform, som ligger til grund for tiltaget. Her er kommentaren 
for Rosa Lund, folketingspolitiker for Enhedslisten, det eneste 
parti, der var imod SU-reformen.

Rosa Lund's udtalelse:
Samtlige partier i Folketinget har i foråret vedtaget en SU 
reform, der betyder besparelser for 2. mia. kroner. Men 
ikke nok med det så har regeringen også besluttet, at 
landets universiteter skal presse de studerende hurtigere 
igennnem deres uddannelse med en ny studiefremdrift-
sreform.

Jeg er sådan set enig i, at det er en god ide at gennemføre 

sin uddannelse på normeret tid, men jeg mener også, at 
der skal være plads til dem, der af en eller anden årsag 
ikke kan gennemføre på normeret tid. Hvis der er et 
dødsfald i familien, eller hvis man bliver alvorligt syg, kan 
det være nødvendigt at udskyde en eksamen, eller hvis 
man simpelthen ikke er blevet fagligt stærk nok til at gå 
til eksamen, skal det være muligt at udskyde både et fag 
og en eksamen. Det er sådan, vi sikrer, at flest kommer 
igennem. Jeg går sådan set mere op i, at vi ender med så 
mange veluddannede unge som muligt, end at de er så 
hurtigt igennem som muligt.

Det er jo ikke nogen god investering at unge mennsker 
starter på en uddannelse, som de så ikke kan få lov at gøre 
færdig, fordi der sker en eller anden hændelse i deres liv, 

eller de får mulighed for en god praktikstilling. 

Jeg frygter, at vi kommer til at se en gruppe af unge, der 
har taget enkelte fag på deres studie men aldrig får gjort 
deres uddannelse færdig og derfor ender i arbejdsløshed. 
Og det er der ingen, der har interesse i.

Det, der er afgørende for Enhedslisten, er at vi får så 
mange unge til at tage en uddannelse som muligt, og det 
kræver at der også er plads til dem, der ikke kan gå den 
lige vej. Og dem er der ikke plads til med fremdriftsrefor-
men. Derfor vil vi i Enhedslisten arbejde for at den bliver 
stoppet.

Kære medstuderende,

2013 har været et turbulent år. Først havde vi konflikten om 
SU-reformen, hvor de studerende stod for skud. Så lærerkon-
flikten, hvor de offentligt ansatte endnu en gang måtte have 
hovedet på blokken. Så røg lægerne op ad muren. Nu er 
cirklen sluttet, og vi studerende må igen stå ret. Men med 
den forskel, at det denne gang ikke kun er regeringen, men 
også vores egen administration og vort
eget universitet, der falder os i ryggen.

Bag lukkede døre og uden at involvere vort studenterråd, 
har den administrative ledelse af Københavns Universitet 
været i gang med at forhandle og udforme den reform, som 
vil udløse 350 mio. kr. til deres uigennemskuelige regnskab. 
Hvad de 350 mio. skal forbedre, er et mysterium, for de 
forudsætter utallige forringelser for os studerende, som I på 
nuværende tidspunkt nok har hørt adskillige gange allerede, 
men som ikke kan understreges nok:

Orlov på bacheloren reduceres til et halvt år, mens den HELT 
afskaffes på kandidaten. Man forpligtes til at bestå mindst 
45 ECTS-point om året for at undgå udskrivning. Og or at 
føje  spot til skade udelukkes studerende fra dispensations-
forhandlinger, hvilket der pga. kravet om ECTS-point  vil 
være mange flere af.

Denne tendens til at se bort fra de studerendes synspunkter 
og indvendinger reflekterer et skred i universitetets værdier. 
At det er ligesom et firma er ikke nogen dårlig metafor, men 
det produkt, og den profit, man skal måle ’firmaets’ succes 
på, er fuldstændigt afgørende. Ser man på overskuddet som 
summen af veluddannede, velafrundede, motiverede og 
modne studerende, man færdiggør – så kører firmaet godt. 
Måler man derimod overskuddet som et regulært overskud 
på bundlinien, er man ansat det forkerte sted.

En hvilken som helst offentlig uddannelsesinstitution kan 
ikke være bekymret om at give et økonomisk afkast. Det er 
ikke dens formål. Den må i bund og grund tjene sine elever 

på bekostning af penge; den må ALDRIG tjene penge på 
bekostning af sine elever. Det underskud, som en uddan-
nelsesinstitution generer, må nødvendigvis dækkes af den 
investering, man samtidig laver i de studerende.

Der skal ikke nødvendigvis ske en ændring af den måde, vi 
får de studerende igennem deres uddannelse på, men det 
er åbenbart blevet nødvendigt med en ændring i den måde, 
vi værdisætter vores universiteters effektivitet på.

Jeg vil gerne slutte af med at stille vores universitets admin-
istratorer et åbent spørgsmål:

Hvis et universitets formål er at producere de bedst mulige 
studerende, hvordan kan det så retfærdiggøres at tage imod 
de 350 mio. kr. årligt, hvis de kun kan udløses ved at forringe 
forholdene for de studerende?

Af: Simon Glerup, stud.med.

Manglende medindflydelse og økonomi læserbrev fra 
medicinstuderende

I forbindelse med den nye, ekstremt kontroversielle reform udtalelse fra Rosa Lund fra 
enhedslisten

Halve og modificerede sandheder om hurtigere-ud-reformen læserbrev fra formanden fra 
SUNDrådet

Uddannelsesministeriets ”Studiefremdriftsreform” 
udfoldes i disse dage på Københavns Universitet – 
og vi i Foreningen af Danske Lægestuderende ser 
os nødsaget til at sige fra og lægge afstand til den 
forjagede tendens, der lige nu trænger sig på i det 
danske uddannelsessystem.

For de lægestuderende kommer reformen nemlig 
oveni den fireårsregel, som siden indførelsen i 2007 
har skubbet og skyndet de lægestuderende gennem 
deres studier – og i sit hastværk brutalt tilsidesat 
ethvert hensyn til dannelsen af den lægelige moral, 
som samfundet sætter læger i verden for at praktisere.
De lægestuderende har unik mulighed for undervejs 
i studierne at løfte blikket fra bøgerne og bevæge sig 
ud i virkeligheden til virkelige patienter og virkelige 
sundhedsudfordringer. Som sygeplejevikarer og 
lægevikarer, FADL-vagter og humanitære indsatsfolk 

i U-lande praktiserer de, hvad teorien har lært dem 
– og også når den ekstraordinære indsats lægges i 
forskningslaboratorierne, kommer engagementet 
øjeblikkeligt samfundet til gavn. Både for sundheden 
nu – og for de unge mennesker, der om få år står som 
læger i egen praksis.

Hurtigere-ud-reformerne levner ikke længere tid til, 
at lægelig fordybelse kan foregå andre steder end 
til forelæsninger og på læsesale. Det er ikke længere 
attraktivt at reflektere sin lægelige uddannelse i 
”langsommelige” overvejelser eller ”forsinkende” 
studierelaterede engagementer – det eneste der 
tæller i dag, er om den studerende nåede i mål på 
normeret tid.

Med studiefremdriftsreformen og fireårsreglens 
indtog aflægger lægestuderende anno 2013 deres 

lægeløfte med det ene øje på uret og det andet øje 
på karakterbladet – og opmærksomheden fjernt 
fra det lægelige kald, der skal løfte fremtidens 
sundhedssystem og tage hånd om fremtidens danske 
befolkning.

Formand Kasper Kjær Gasberg,
Foreningen af Danske Lægestuderende
Fra FADL's hjemmeside: 15. november 2013

Forjaget fremdrift forfladiger lægeløftet udtalelse fra Kasper Gasbjerg 
formand for FADL
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Af Thomas Bjerregaard 
Medicinstuderende og far til Augusta på 7 mdr.
qrm234@alumni.ku.dk

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om hvordan de tiltag, 
der lægges op til i studiefremdriftsreformen, vil påvirke 
studerende, som er forældre.

Det er en stor beslutning at få et barn – ikke mindst som 
studerende, hvor det kræver nøje planlægning, at få tiden 
og pengene til at række. Fra politisk side, opfordres vi 
dog til at få børn under studiet. Der fødes ikke nok børn 
i Danmark, og det er et kæmpe problem for samfundet. 
I februar 2013 udtalte Socialdemokraternes Sophie 
Hæstorp Andersen i Berlingske, at man blandt andet vil 
forsøge at bringe fødselsraten op ved at ”det skal blive 
mere normalt, og helt acceptabelt at man prøver at få 
børn, mens man studerer”. 

Sammen med min kæreste (der også læser medicin), kom 
jeg frem til at fordelene ved at få børn under uddan-
nelsen, opvejede ulemperne. Fleksibilitet var nøgleordet. 
Muligheden for selv at planlægge vores tid, læse når det 
passer med babyens døgnrytme, arbejde på skift, og i 
perioder læse på halv tid eller søge om orlov vandt over 
den økonomiske tryghed ved at være færdiguddannet 
som forældre. Da jeg i løbet af uddannelsen vil løbe tør for 

SU, var det særligt vigtigt for mig at vide, at jeg havde mu-
ligheden for at tage orlov og fuldtidsarbejde i en periode, 
hvis det skulle blive nødvendigt. 

Med de tiltag, KU lægger op til i fremdriftsreformen, 
vil tæppet blive revet væk under vores muligheder for 
at gennemføre medicinstudiet. Den fleksibilitet, der er 
fuldstændig afgørende for at kunne balancere familie, ek-
samenslæsning og økonomi, forsvinder med et trylleslag, 
fordi universitetsledelsen får dollartegn i øjnene ved 
tanken om den bonus, de er blevet stillet i udsigt (i øvrigt 
af selvsamme politiske partier, som opfordrer til at få børn 
som studerende). 

Fleksibiliteten erstattes med rigide regler, der truer med 
udsmidelse hvis man ikke går direkte gennem studiet. Og 
det mest absurde er, at det gælder med tilbagevirkende 
kraft. Vi nuværende studerende, der har planlagt vores 
liv, uddannelse og økonomi efter de nuværende vilkår, 
underlægges uden varsel en reform, som kræver at vi 
indhenter gammel forsinkelse samtidig med at vi læser 
på fuld tid.

At det netop er den omtalte bonus, der er motivationen 
for de nye regler, understreges af, at KU-ledelsen ønsker 
at fjerne muligheden for orlov på kandidatdelen. Når man 
har orlov, modtager man ikke SU, og man optager ikke 

plads på holdene fra andre studerende. Det koster ingent-
ing. Der er ingen gevinst ved at afskaffe orlov.
Som studerende på medicin, er vi vant til at arbejde under 
pres. Læsebyrden er stor, og hvert semester afsluttes med 
en omfattende eksamen. Og man finder sig i meget, når 
det gælder drømmeuddannelsen. Gennem de senere 
år, har medicinstuderende mærket hvordan presset på 
os er øget på grund af fireårsreglen. For at kvalificere os 
til speciallægeuddannelserne, skal vi forske i vores fritid 
og derudover have relevant studiearbejde. Mange bliver 
stressede, men vi finder os i det.

Med fremdriftsreformen forudser jeg, at presset bliver 
for stort for mange studerende. Særligt de der, ligesom 
jeg selv, har brug for fleksibilitet under studiet – for 
eksempel fordi de er forældre. Vi vil jo blive udskrevet fra 
vores drømmestudie, hvis ikke vi retter ind og ”tager os 
sammen”.

Men jeg håber nu, at KU-ledelsen ombestemmer sig, eller 
der kommer et politisk indgreb mod reformen. For man 
finder sig i meget; men hvis jeg skal vælge mellem at være 
en god far for min datter, og at gennemføre min uddan-
nelse – så er valget desværre ikke så svært. 
Og frafald er vel trods alt dyrere end forsinkelse – for både 
universitetet og samfundet.

Kære medstuderende, kammerater og 
kommende kollegaer! 

Igennem nogle år er nuværende og kommende læger 
blevet presset på jobmarkedet med en 4-årsregel, som 
puster os i nakken og et øget optag, som gør, at vi ikke 
nødvendigvis alle sammen får job efter KBU.
4-årsreglen har sat sit præg på studiet i form af øget 
pres for ikke blot at gennemføre, men også at være 
ekstraordinær under studiet. Hver morgen, når jeg 
står op, er det sådan set ikke det, at bestå eksamen, 
der stresser mig mest. Det er det faktum, at jeg snart 
skal forholde mig til, hvad jeg vil være for en læge – vi-
dende at mine kommende kollegaer højst sandsynligt 
er milevidt foran i det store CV-væddeløb. Derfor har 
jeg personligt gjort den overvejelse at melde mig ud 
af ræset. At nøjes med, hvad der måtte være tilbage af 
rester, når de dygtigste CV-ryttere har valgt speciale. 
Det har givet mig ro i sindet og gjort, at jeg ikke føler 
mig ligeså presset som mange andre. Der er i øvrigt 
ikke noget galt med CV-rytterne, det er bare ikke 
noget for mig.

Nu er vi ikke kun truet på jobmarkedet, men også på 
vores faglighed. Alle medicinstuderende sætter en 
ære i at være dygtige til deres fag, og når man har 
afsluttet første halvdel af studiet, finder man ud af, 
at det ikke længere handler om at bestå eksaminer, 
men at blive en god og dygtig læge. Personligt har 
jeg taget 8. semester 2 gange af den simple årsag, 

at jeg ikke følte mig bredt nok funderet rent fagligt 
efter første gang. Det har jeg aldrig fortrudt, og jeg 
mener selv, at jeg med min øgede fundering i intern 
medicin og kirurgi er blevet en bedre læge, end hvis 
jeg havde skyndt mig at komme videre og bestå nogle 
flere eksaminer. Oveni det har jeg i et vikariat i fælles 
akutmodtagelse til foråret, fordi jeg selv er af den 
overbevisning, at jeg lærer mere på én måned med 
ansvar for behandling af patienterne, end jeg har lært 
i alle mine klinikophold tilsammen.

Det smerter mig at vide, at dem, som er kortere på 
studiet end jeg selv, ikke får de samme muligheder 
for at gøre sig fagligt dygtige, såfremt de har ønske 
om dette.
Hvis denne ”hurtigt ud-reform” bliver implementeret, 
er jeg fuldstændig sikker på, at man endnu engang 
går på kompromis med vores lægelige faglighed, og 
jeg vil ikke finde mig i det! Turnus blev erstattet af en 
ringere og billigere KBU. Et semester er blevet skåret 
fra, så vi nu skal lære det, de i gamle dage lærte på 6,5 
år på 6 år. Klinik på kandidaten er blevet skåret ned 
i forhold til den gamle studieordning, fordi der ikke 
længere var plads grundet øget optag. Og nu skærer 
man igen! Hvorfor er der ikke længere nogen poli-
tikere, der sætter pris på kvalitet frem for kvantitet?

Og én ting er fagligheden, som jo klart er det 
vigtigste. En anden trods alt meget vigtig ting er 
studiemiljøet. Vi er som medicinstuderende meget 

ressourcestærke mennesker, der er vant til at klare os 
godt. Men det er vi først og fremmest, fordi vi har det 
godt med hinanden og gider engagere os socialt i 
hinandens liv. Det kan ret let gå fløjten med den nye 
reform, fordi ingen længere har tid eller overskud til 
at engagere sig i hinandens liv. Det er simpelthen en 
katastrofe, hvis et så unikt og smukt studiemiljø, som 
vi har på medicin, skal dø. Det må ikke ske!

Allerede ved indførslen af den nye universitetslov i 
2003 mistede i terræn i indflydelsen på, hvordan vores 
universitet skal fungere. Allerede dengang var det, 
som forrige generationer af studerende opnåede ved 
et storslået ungdomsoprør i ’68 ved at gå i opløsning. 
Og nu er man så ude med den store sparekniv igen. 
Nok må være nok! Vi skal ikke finde os i hvad som 
helst, fordi vi alle sammen er for individualistiske til at 
stå sammen i kampen!

Jeg håber og forventer at se så mange af jer gå med 
mig og resten af jeres kommende kollegaer i kampen 
mod dette tyranni, som er indført af en flok frelste 
og fuldkommen ignorante politikere og administra-
torer, som ikke interesserer sig for andet end tallet på 
bundlinjen!

Jeg regner med jer på Vor Frue Plads d. 27/11 kl. 10.00!

Af Jonas Olsen, stud. med.
10. semester

Men ikke hvis det gælder min datter læserbrev fra 
medicinstuderende

Tag hinanden under armen og kæmp vores sag! læserbrev fra 
medicinstuderende

Hvad kan du gøre? Oprids af dine muligheder for 
støtte

Af: Markus Harboe Olsen og Peter James Bruhn/MOK.red.

MOK opfordrer til at du som studerende tager kampen 
op mod fremskridtsreformen. Det kan du indtil videre 
gøre på tre oplagte måder. 

Underskriftsindsamling
Der er startet en underskriftsindsamling imod frem-
driftsreformen. Gå ind på denne adresse og skriv 
navn og adresse:

http://www.skrivunder.net/hurtigereudreformen

Temamøde om fremdriftsreformen
25. November 2013 kl. 16:30

Medicinerrådet afholder et temamøde om frem-
skridtsreformen. Her vil blandt være information 
om og diskussion af reformen. Mødet foregår i 
Lundsgaard-auditoriet på Panum.

Manifestation: Nej til Hurtigere-ud-reformen! 
November 27, 2013 kl. 10:00

Onsdag d. 27. november samles KU’s studenter på 
Vor Frue Plads for at udtrykke vores utilfredshed med 
reformen. KU’s ledelse samles for endeligt at vedtage 
reformen, så det er vigtigt at vi møder op. Vi samles 
foran Panum ved 9-tiden.
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FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 

2200 København N

1010vagtbureauet

Stikkerhold 1620 ved Frederiks-
berg/Bispebjerg Hospital søger 
nye medlemmer. 

Vi er et større velfungerende stikkerhold, der til 
dagligt arbejder i ambulatoriet tilknyttet Klinisk 
Biokemisk Afdeling ved Frederiksberg 
Hospital sideløbende med blodprøvetagning/
EKG-måling på sengeafsnittene ved Bispebjerg 
Hospital, som søger 4 nye medlemmer med 
ansættelse fra 1. December.
På Frederiksberg Hospital består arbejdet i blod-
prøvetagning og optagelse af EKG på ambulante 
og indlagte patienter. Vagterne er i hverdagene 
mandag-fredag kl. 8-14.

På Bispebjerg Hospital består arbejdet i blod-
prøvetagning og EKG-måling på patienter indlagt 
på hospitalets afdelinger. Disse vagter ligger alle 
ugens hverdage, inkl. lørdage og søndage 
samt helligdage i tidsrummet kl. 7:30-15:00. 
Derudover dækker vi aftenvagter i hverdagene 
fra 16:00-22:00.

Du vil som nyt medlem modtage oplæring i form 
af 2 lønnede følgevagter i ambulatoriet på 
KBA ved Frederiksberg Hospital samt 1 lønnet 
følgevagt på Bispebjerg Hospital. 

Kvalifikationskrav:
- min. 275 somatiske SPV-timer.  
- være på holdet i min. 2 år.
- tage 3-5 vagter samt 1-2 bagvagter pr. måned – 
også i ferie- og eksamensperioder.
- kunne deltage i holdmøde den 21/11 kl. 16.30 og 
  afvikle følgevagt ons. den 4/12 fra 8-14.
- tidligere stikkeerfaring og anden holderfaring vil 
  blive værdsat, men er ikke et specifikt krav 
  (anfør gerne dette i feltet ”bemærkning”).
- gyldigt akkrediteringskort.

Løn: SPV-holdløn.

Holdmøde: Hver måned afholder vi internt et 
holdmøde, hvor den kommende måneds vagtplan 
tilrettelægges og vagterne fordeles. Der streng 
mødepligt til holdmødet.

Ansøgningsfrist:
Tirsdag den 19. November 2013 kl. 12.00 via 
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – 
mærke ”1620”

For yderligere oplysninger er du meget velkom-
men til at rette henvendelse til holdleder
Søren Viereck på mail: txf328@alumni.ku.dk

LÆGEVIKARHOLD 7707
Hjertemedicinsk afdeling P - Gentofte 
Hospital

Lægevikarhold på Hjertemedicinsk afdeling P, 
Gentofte Hospital søger flere nye holdmedlemmer, 
som kan starte fra februar.

Holdet skriver elektroniske journaler og klargør 
elektronisk medicin status på henviste elek-
tive og subakutte iskæmi patienter forud for 
koronararteriografi (KAG) og Percutan Coronar 
Intervention (PCI). Der er et tæt samarbejde med 
sygeplejerskerne på afdelingen. Jobbet giver god 
rutine i kontakt til patienter med hjertesygdom 
og journalskrivning. Arbejdet er travlt og lærerigt.

Arbejdstider:
• Mandag til fredag fra kl. 07.00-13.00.

Krav:
• FADL-medlemskab og gyldigt akkreditering
   skort
• Du skal minimum være holdsat på 9. semester.
• Det forventes, at du kan tage 3-4 vagter pr. 
   måned – også i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 3 følgevagter på 4 timer i 
   januar, samt deltage i hospitalsintroduktion (2 
   hele dage), som altid ligger de første to hverdage 
   i hver måned.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. 
   værdsættes, men er ikke et krav.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for 
lægevikarer. 

Ved spørgsmål kan du henvende dig til Astrid 
Bruun tlf: 3524 5408 eller holdleder
Esben Carlsen, tlf: 2728 3546

Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. december 
2013. Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For 
medlemmer – tilmelding til hold – Mærket ”Hold 
Gentofte”. Husk at give motiveret ansøgning i 
notefeltet.

Blodprøvetagningshold 1605 – 
Frederiksberg

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper og 
et godt holdfællesskab? ja så er dette nok noget 
for dig.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på 
Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere 
med ansættelse pr 1/12-2013. Arbejdet foregår i 
ambulatoriet, rundt på afdelingerne på Frederiks-
berg Hospital og ude i patienternes hjem. Vi tager 
både blodprøver og EKG.

Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængigt af 
hvilken vagt der dækkes. 
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.30, 
13-18 (onsdage), 6.30-14 (torsdage) én EKG vagt 
kl. 8.00-15.15 samt én aftenvagt kl. 18.00-22.00 
på hverdage. Kortere og længere vagter dækkes i 
weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt vagter 
på hospitalsafdelingerne kan tages når en vis 
rutine i blodprøvetagning og EKG-optagelse samt 
arbejdsgangen i ambulatoriet er opnået.

2 lønnede oplæringsvagter er obligatoriske 
fra kl. 8-14 begge dage. Den ene er en fælles 
oplæring for alle nye onsdag den 4. december. 

Den anden vagt vil være enten den 
fredag den 6. december eller mandag den 9. 
december

Vi har bagvagtsordning ved sygdom.

Betingelser for ansættelse: 
- Min. 300 SPV-timer
- Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter 
om måneden hele året 
- Du skal kunne deltage i holdmødet d. 26/11 fra 
  kl. 15.30, hvor vi planlægger vagter for december 
  og januar.
- Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
- Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde på 
  hold kræver en vis holdånd
- Du skal være villig til at arbejde i eksamensperi
  oden og i sommerferien
- Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte holdleder Thomas Piper på  mzf291@
alumni.ku.dk 
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. november 
kl. 10.00 (med angivelse af semestertrin)

Ansøgningen sendes via www.fadlvagt.dk - Køben-
havn – tilmelding til hold - Mærk 1605.

Almen praksis i Herlev
 
Læge i almen praksis har brug for vikar for syge-
plejerske 16 timer pr. uge i december måned.

Periode:
• Fra 2. december til og med den 20. december

Arbejdstid:
• Kl 08.00-12.00 bortset fra torsdag

Oplæring:
• Aftales med lægen

Arbejdsopgaver:
• primært telefonpasning dvs. telefonkonsulta
   tion, receptfornyelser , tidsbestilling, kontakt 
   med hjemmesygepleje etc.  Andre mere sygepleje 
   opgaver kan evt. aftales.
 
Krav:
• Bestået 6. Semester
• Gerne Stikkeerfaring ikke et krav
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. november kl 
10.00. Via www.fadlvagt.dk – for medlemmer – 
ledige hold – hold ”Praksis Herlev”
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Prægraduatforskningsår i 
pædiatri

Er du interesseret i pædiatri og astma og allergi? 

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstu-
derende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) i 
klinikken ved Næstved Sygehus. 

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma 
Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, 
hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder og deres 
børn med fokus på astma, eksem og allergi; se 
www.bornogastma.dk

Prægraduatforskningsår er en uddannelse i 
sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstu-
derende. Forskningsåret indebærer et års orlov 
fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde 
i vores forskningsklinik, samt arbejder med et 
selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i 
klinisk forskning med børn, gennemføre meritgiv-
ende forskningsår med afsluttende eksamination, 
skrive kandidatopgave samt få anledning til at 
deltage i videnskabelig publikation og få mu-
lighed for at forberede eget PhD studium. Du vil 
undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk 
forskningsteam, der overordnet p.t består af 5 for-
skningsårsstuderende foruden PhD-studerende, 
forskningsassistenter, datamanagers, statistikere, 
IT-support og administratorer samt vores profes-
sor. Dine arbejdsopgaver omfatter deltagelse i det 
kliniske arbejde med vores børnekohorte foruden 
din egen forskning.

Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 3. februar 
2014. Det vil være en fordel at deltage i kurset 
”Basal klinisk forskningstræning” der afholdes i 
begyndelsen af 2014. 

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit 
projekt i samråd med professor Hans Bisgaard.
Mulige projekter kunne omhandle vækst og fedme 
i barndommen og undersøgelse af specifikke 
faktorer med betydning herfor.

Kontakt: 
job@dbac.dk
Ansøgningsfrist er 1. december 2013, men vi ser 
på ansøgningerne løbende. 
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Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital er en 
klinisk translationsforskningsenhed for børneastma som 
gennem kobling af klinisk og grundvidenskabelig forskning har 
gjort vigtige opdagelser, der har høstet stor international 
anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel for 
børneastma. DBAC er en selvejende institution, der lever af 
bidrag fra det offentlige og private fonde. DBAC består af 35 
dybt engagerede og fagligt dygtige forskere, som i et 
uhøjtideligt og inspirerende miljø arbejder mod nye vigtige 
resultater. Se mere påwww.dbac.dkogwww.copsac.com 

Computerkyndig 
medicinstuderende til 

forskningsår på Medicinsk 
Enhed, Hvidovre Hospital 

På Medicinsk Enhed har vi startet etmultimedia 
pro¬jekt, hvor vi vil skabe en internet baseret 
intern medicinsk case samling. I den forbindelse 
har vi brug for en medicinstuderende, som kan 
være behjælpelig med indsamling af casemateria-
let, samt opsætning af casene. Herudover vil du 
få dit eget forskningsprojekt, hvor data med stor 
sandsynlighed kan publiceres.

Vi søger en studerende, der har 
• Interesse for intern medicin
• Lyst til at forske 
• Programmeringserfaring (html, C+ eller andet).
• Gerne erfaring med Adobe programmerne (pho-
toshop/illustrator)
•Er fleksibel og god til at samarbejde på tværs 
• Lidt klinisk erfaring 
• Det vil være en fordel hvis du har gode engelsk 
kundskaber (skriftligt) 

Vi kan tilbyde 
Et spændende forskningsår, som både vil give en 
god intern medicinsk indsigt og forskningsmæssig 
erfaring. Du vil komme til at være involveret i alle 
aspekter af casefremstillingen fra udvælgelse af 
patienterne på afdelingen til opfølgende kontak-
ter, indtastning af data og dataanalyse. Du vil få 
mulighed for, at gennemføre dit eget forskning-
sprojekt. 

Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital har i løbet 
af det sidste år opbygget en forskningsgruppe 
bestående af snart tre PhD studerende og et 
varierende antal forskningsårs studerende og der 
er et meget aktivt sygplejer¬ske forskningsmiljø. 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen os alle i 
forsknings¬gruppen og klinikken. 
Lønnen er dækket og øvrige udgifter vil der også i 
vid udstrækning blive sørget for. 
Ansøgningsfristen er 28 november med ansæt-
telse primo 2014. 

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterud-
skrift sendes til: 

Jens D Hove Overlæge, PhD, Klinisk Lektor 
Kardiologisk Sektion, Medicinsk Enhed Afsnit 253
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30, 2600 Hvidovre
email: jhove@dadlnet.dkTelefon +45 2023 5445

Studentermedhjælperetil 
ny simulationsgruppe i 
Region Hovedstaden
I forbindelse med at der ved Center for Klinisk 
Uddannelse (CEKU) oprettes en Simulations-
gruppe søgeset antal studentermedhjælpere. 

CEKUer en undervisnings-, simulations- og 
forskningsenhed i HR & Uddannelse, Region 
Hovedstaden. Centret har til huse i Rigshospi-
talets lokaler i Teilumbygningen samt i Ham-
mershusgade. CEKUs opgave er undervisning og 
simulationstræning samt forskning. Målgruppen 
er sundhedspersonale samt studerende inden for 
sundhedssektoren. CEKU er fra 1. januar 2014 
organisatorisk placeret i det nye Center for HR i 
Region Hovedstaden. 

Om stillingerne
De opslåede stillinger er relateret til en ny stu-
dentergruppe, der hovedsageligt skal fungere som 
hjælpelærere ved kirurgisk simulationstræning 
(gastroskopi, bronkoskopi, koloskopi, laparoskopi, 
lumbalpunktur m.m.) for læger under videreud-
dannelse. 

Derudover er gruppens opgaver at: 
• Varetage hjælpelærer- og facilitatorfunktionen 
ved kurser for sygeplejersker og læger
• Medvirke til at arrangere og afvikle stations-
baserede eksaminer for medicinstuderende samt 
tredjelands læger (OSCE og MFTL)
• Udvikle korte lærings- og instruktionsvideoer 

Der er i CEKU rigtig gode muligheder for at 
igangsætte og supervisere forskningsaktiviteter. 
Den selvstændige undervisning af medicinstuder-
ende på KU varetages af CEKUs undervisnings-
gruppe. 

Om dig
• Du har interesse for pædagogik og kirurgisk 
simulation og brænder for at formidle stoffet på 
en levende og interessant facon
• Du interesserer dig for it og har teknisk snilde
• Du behersker samarbejdets kunst og har en 
fleksibel indstilling til dine opgaver og din rolle i 
enheden
• Du kan arbejde selvstændigt og formår at sætte 
dit fingeraftryk på udvikling og tilrettelæggelse af 
simulationskurserne
• Du har en uhøjtidelig og uformel omgangstone 
og kan bidrage til enhedens veludviklede sociale 
liv på en positiv måde

Vi foretrækker, at du endnu ikke er påbegyndt 
kandidatdelen af medicinstudiet. 

Øvrige oplysninger
Arbejdstiden er i gennemsnit 7-9 timer om ugen 
med det nuværende aktivitetsniveau. Arbejds-
tiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i tidsrum-
met 08.00-21.00 i hele semesteret. Arbejdsop-
gaverne fordeles på et månedligt obligatorisk 
vagtmøde i samarbejde med de øvrige 10-12 
studentermedhjælpere i gruppen. 

Stillingerne er med ansættelse den 1. januar 2014. 
Obligatorisk oplæring foregår primo januar, hvor 
du skal være til rådighed. Du får løn under din 
pædagogiske og praktiske oplæring. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Center For Klinisk Uddannelse, afsnit 5404, 
Rigshospitalet, sekretær Marianne Unger Kejlaa, 
tlf. 35455458 , overlæge Mikael Bitsch mikael.
bitsch@regionh.dk, tlf. 35455338 eller overlæge 
Lars Konge, lars.konge@regionh.dk 

Ansøgning
Send din motiverede ansøgning og cv senest 30. 
november 2013elektronisk via stillingsopslag på 
ceku.dk eller du kan skanne ”frimærket” neden-
for. Der kan ikke ansøges på andre måder.
 

Ansættelsessamtaler er planlagt til fredag den 20. 
december 2013.

KÆRE MEDSTUDERENDE PÅ 
KANDIDATUDDANNELSEN!!!

Meld dig ind hos Akademikernes A-kasse minimum et år inden du dimitterer, og tjen 14.235 kr.!!

Som studerende kan du blive gratis medlem i Akademikernes, hvis:
• Du er under 30 år (gratis indtil du fylder 30. I det øjeblik du fylder 30 år, skifter du automatisk til at være 
betalende medlem).
• Du har en samlet indtægt på maksimalt 208.260 kr. om året.

Fordele, når du er nyuddannet:
Har du været studiemedlem mindst 1 år, inden du afslutter dit studium, undgår du den karensmåned i 
dagpengesystemet, som ellers betyder 1 måned uden indtægt, hvis du er ledig, når du dimitterer. Karens-
måneden svarer til et indtægtstab på 14.235 kroner.
Fordele under studiet:
Du får løbende tilbud om workshops, events og virksomhedsbesøg, der bringer dig på forkant med din kar-
riere allerede under studiet.
Du kan få tjekket dit cv og din jobansøgning af Akademikernes’ jobkonsulenter. Giver dit cv og ansøgning 
overblik over, hvad du kan, og hvem du er, er det sælgende nok, og hvordan kan du oversætte dine erfaringer 
til kompetencer?

Hvis du er fyldt 30 år:
Muligheden for gratis studiemedlemskab når du fylder 30 år, forudsætter du opfylder nogle specielle betin-
gelser. Gør du ikke det - vil du dog herefter med fordel kunne blive medlem på deltid.

Læs mere og meld dig ind på: www.aak.dk

Fra en studerende til en anden ;)
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Er du frisk på at arbejde som lægevikar i 
psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center Køben-
havn, søger 6 nye medlemmer med start fra 1/1-14 og 1/2-14.

Vi er et hold på ca. 17 lægevikarer der dækker aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-
9.00) hele ugen, samt dagvagter (kl 12.00-20.00) i weekenden, i Bispebjergs 
travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdmedlemmer er ansvarlige for 
to vagter per måned samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. 
Derudover dækkes man lørdag og søndag 12-20 hver 17 weekend. Vi indgår i 
vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange forskellige psykia-
triske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have 
med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for selvstændigt arbejde og 
også mulighed for supervision, når tiden byder sig.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i 
skadestuen sammen med en af de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i måneden og skal helst være 
gennemført inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet 
fra 08.30 til ca. kl. 15.00.

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført klinisk ophold i psykiatrien og forventer at bestå 
eksamen i psykiatri vinter 2013/2014 (10.sem).
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i måneden af ca. 1 times 
varighed.
• Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle være nødvendigt.
• Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi.
• Mulighed for at komme til samtale i d. 28. november.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første 
vagt. 

Ansøgningsfrist: Torsdag d.21 november 2013 kl. 18.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder Cecilie Scheuer, vxl296@
alumni.ku.dk 

Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Center for Perioperativ Optimering søger to 
scholarstipendiater
Stillingen:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger to dedikerede scholarstipen-
diater til opgaver relateret til kliniske studier. Arbejdsopgaver inkluderer at 
bidrage til opstart og koordinering af kliniske kirurgiske projekter. 
Projekterne omhandler dels en ny operation af lyskebrok, som planlægges 
undersøgt i randomiserede kliniske studier. Dels kliniske studier i robotkirurgi. 
Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af involverede patienter 
og læger. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i 
enheden.
Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, 
som kan tilbydes, men du vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og 
dette aftales hurtigt muligst i ansættelsen. Du tilbydes ligeledes deltagelse i ar-
tikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen. 
Lønnen vil udgøre 10.000 kr. månedligt. Stillingen har en varighed på 12 
måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/2 - 2014

Den ideelle ansøger:
- Er medicinstuderende på kandidat-delen 
- Er struktureret, dedikeret og flittig
- Har personligt drive og gode samarbejdsevner
- Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter

Om CPO:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskn-
ingsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har p.t. 26 ansatte, 
og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskn-
ingsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det 
forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler 
årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne 
spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerfor-
skning, basal forskning og translationel forskning. 
Ansøgning:
Kort ansøgning samt CV sendes til kristoffer.andresen.01@regionh.dk inden d. 
28/11 -2013. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere 
om CPO på: http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark

Yderligere information: 
Stud. med. Kristoffer Andresen, kristoffer.andresen.01@regionh.dk, telefon: 25 
46 84 24.
Overlæge, dr. med. Ismail Gögenur
Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg

anonncer

AWKWARS
Storyline: PJ 
Paint: Mille Følg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com

PJ, skynd dig!!
Vi skal demonstrere
mod fremtidsreformen

Der er ingen 
tid at spilde

Hvorfor har 
vi så travlt? No time to explain!!

Det kan simpelthen 
ikke være rigtig 
med den reform, 
altså.

Hvor fanden er alle folk?
Her er kun den åndssvage 
lorte-bjørn

Det er da lige 
meget, vi kom hur-
tigt herhen, det må 
være det vigtigste. 

awkwars
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Vi har 
bøger, der er til 

at forstå

ARMITA  /  7 .  s e m e s t e r 
K ø b e n h a v n

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG

E=E0
+ RT ln QnFFølg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com
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Vi gi’r dig 
grundbøger 

på dansk

Hvad er 
lethargic?

JONAS  /  1 0 .  s e m e s t e r 
O d e n s e

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG
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Vi gi’r dig 
bøger i et 

nutidigt sprog

Vil du bestå 
eller forstå?

Tea  /  5 .  s e m e s t e r 
A a r h u s

w w w.fadl .dk/for lag

B ø g e r  T I L  D I N  f r e m T I D

       FADL’S FORLAG



1616

Føljeton – DystopierIX

Gæsteindlæg (Part III): Den vigtigste bog i bogen…

- af skribent, debattør og selvudnævnt liberal bal-
lademager Christopher Arzrouni. Oplægget blev 
holdt som indledning til visningen af filmen ”Fahren-
heit 451” i Cinemateket den 24. oktober 2013.

Nu er det studentermenigheden, vi er i - her i aften. 
Derfor er det på sin plads lige at komme ind på den 
vigtigste bog, der optræder i Fahrenheit 451 - altså i 
bogen, ikke i filmen.

Den bog, som brandmanden Montag tager til sig, er 
en del af Det gamle Testamente: Prædikerens Bog. 
Hvis I slår op i den, så vil I se, at Fahrenheit 451 
og Prædikerens Bog deler samme tema. ”Endeløs 
tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er 
tomhed”

Og så går det slag i slag - fordi alt hvad vi sætter pris 
på - er tomhed: ”for jo større visdom, des større kval, 
den, der øger sin kundskab, øger sin smerte.. (Præd. 
1,18)

Rigdommen er også tomhed (2, 1-11) ”Jeg tænkte: 
Lad mig prøve at nyde glæden og lykken! Men også 
det var tomhed! Om lystigheden måtte jeg sige: »Den 
er tåbelig!« 
og om glæden: »Hvad fører den til?«

Og de sidste ord i Prædikerens Bog lyder: ”Men ud 
over det: Min søn, lad dig advare! 
Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, 
og den megen læsning bliver man træt af. Når du 
har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt 
Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker” (PB 
kap 12)

Se det er jo helt ironisk - når man tænker på det bog-
glade budskab i Fahrenheit.

Nå, det var en lille digression. Men jeg synes, at den 
var vigtig, for den mangler i filmen.

I Bradburys bog får Montag nemlig dette budskab: 
”De er Prædikerens Bog. Kan De så forstå, hvor 
betydningsfuld, De i det sidst forløbne øjeblik er 
blevet” (203-204)”

Og da vi når hen mod slutningen - og Montag styrter 
forpint om - er det Prædikerens bog, han fremsiger 
for sig selv.

”Han sagde ordene mange gange, og de var fuld-
komne uden anspændelse og der var intet spor af 
Denhams Tandcreme og Denhams Mundvand, der 
var blot Prædikeren selv, der havde rejst sig i hans 
bevidsthed og nu så på ham (217)”

Men det er ikke Prædikerens Bog, der får de sidste 
ord i Fahrenheit 451 - den trykte udgave. De sidste 
ord er fra Johannes Åbenbaring. ”Og på den anden 
side af floden stod der et livets træ, der bar tolv slags 
frugt og bar en slags frugt hver måned, og bladene 
på dette træ var til alle folkeslagenes helbredelse” 
(222)

”I midten, med gaden på den ene side og floden på 
den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv 
gange, hver måned giver det frugt, og træets blade 
tjener til lægedom for folkeslagene. (Johannes Åben-
baring kap 22, v 2)

Om ikke andet, så tjener de mange henvisninger 
til Bibelen - både de skjulte og de åbenbare - til at 
indramme fortællingen.

Alt er tomhed i den moderne verden. 
Menneskene er blevet fremmegjorte for hinanden.
Men ordet overlever - ikke nødvendigvis i form af en 
bog - men i form af et menneske.
Og der skal komme en ny begyndelse.

Som kristen har jeg haft stor glæde af at læse bogen. 
Som liberal ballademager har jeg også nydt oprøret 
mod den totalitære undertrykkelse.

Nu skal I se filmen om lidt. 
Men gør jer først og fremmest den tjeneste at læse 
bogen!

Arzrouni Part I: Om bogen og filmen (uge 45)
Arzrouni Part II: Censurkritik eller kulturpessi-
misme? (uge 46)

Rundvisning i synagogen i 
Krystalgade

Vi besøger synagogen i Krystalgade og får et indblik 

livet i det jødiske samfund i København, og der vil 
selvfølgelig blive lejlighed til at stille spørgsmål. 

Max. 30 deltagere. Mandlige deltagere bedes med-
bringe hovedbeklædning

Tid: Torsdag den 21. november kl. 17
Mødested: ved synagogen, Krystalgade 12, 1172 K
Tilmelding: til lise@smikbh.dk er strengt nødvendig 
senest onsdag kl. 12.

Julefrokost i Den gamle Studenter-
menighed

Denne fredag afsluttes efterårets række af stu-
dentergudstjenester. Studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen prædiker og efterfølgende er 
fredagsfrokosten, der begynder kl. 13.30, udvidet til 
julefrokostformat. Menuen vil være mere juleagtig, 
og vi lægger op til ekstra hygge og sang.

Tid:Fredag den 13. december kl. 13.30 – efter stu-
dentergudstjenesten
Sted:St. Kannikestræde 8, 1. sal
Tilmelding: til lise@smikbh.dk er nødvendig senest 
11. december
Pris: kr. 75 – betales i døren

________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studen-
terpræst, og du kan bl.a. bruge ham til personlige 
samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan 
være anonym. Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger 
som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – el-
ler find ham på kontoret i hans træffetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
www: studenterpraesterne.ku.dk og www.smikbh.dk
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
 

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 47, 2013

Tag et internationalt klinikophold i Danmark
På Hvidovre og Hillerød Hospital er der på de gynækologisk/obstetriske og pæ-
diatriske afdelinger igangsat et 3 årigt projekt, der kan styrke din internationale 
profil og fremtidige karriere.

Forløbet er på engelsk. Holdene består af 50% internationale og 50% danske 
studerende. 
Du vil komme til at arbejde sammen med internationale studerende i makker-
par, bestående af én international og én dansk studerende. I forbindelse med 
patientkontakt forventes du at oversætte for den internationale studerende, så 
vedkommende også hver dag kan få direkte patientkontakt.

Eksaminerne er på dansk for de danske studerende.

Efter endt forløb på gynækologisk-obstetrisk afd. og pædiatrisk afd. får du et bevis 
på 10 ugers "Internationalisation at home".

I forbindelse med projektet er der afsat ekstra ressourcer på afdelingerne, og du 
vil være i tæt kontakt med de kliniske lektorer.

Du kan komme på det engelsksprogede hold i gyn/obs og pædiatri på 6. semester 
kandidat på rul 2eller4 på enten Hvidovre eller Hillerød Hospital i foråret 2014.

Det første internationale hold følger rul 2 og har gyn/obs i perioden 20. januar-19. 
februar 2014 efterfulgt af pædiatri i perioden 24. februar-26. marts 2014. Det 
andet internationale hold følger rul 4 og har gyn/obs fra 31. marts-5. maj 2014 og 
pædiatri i 8. maj-12. juni 2014.

Du tilmelder dig forløbet ved den almindelige kursustilmelding. 
Du kan læse mere om projektet på KU-net: 
https://intranet.ku.dk/sund/Nyheder/Sider/Medicinstuderende_faar_in-
ternationale_erfaringer_i_Hvidovre.aspx?utm_source=sundinfo&utm_
medium=email&utm_campaign=222
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Suzanne 
Andersen, Sektion for Internationalisering.
(suan@sund.ku.dk, tlf. 35 32 70 57).

studiet

Sidste uges vits: 

Hørt til Årsfesten!:

- Regeringens SU- og fremdriftsreform 

gør dem ikke mindre målrettede. Og KU 

følger selvsagt landets love og regler. Det vil vi forsøge at gøre på en sådan 
måde, at de allerede indskrevne stu-
derende ikke kommer helt urimeligt i 

klemme.

HAHA Ralf - det er 
klasse det der!

HVEM ER DET?
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Kender du reglerne om snyd?
Det er aldrig nogen undskyldning at være uvidende om 
reglerne, så læs videre og få styr på, hvad der er snyd 
og, hvordan du undgår det. 
Man kan snyde på mange måder og måske er du slet 
ikke klar over, at du har været på grænsen til at snyde 
eller måske allerede har snydt. For at få det helt på det 
rene, så er det snyd at…
• Skrive under for en anden person ved fremmøde til 
obligatorisk undervisning. 
• Skrive under for en anden person ved aflevering af 
opgaver og rapporter.
• Skrive af fra en anden tekst, uden at oplyse kilde og 
tydeligt markere citater i eksaminer, opgaver og rap-
porter.
• Skrive af fra andre studerendes tidligere afleverede 
eksaminer, opgaver eller rapporter i eksaminer, opgaver 
og rapporter.
• Aflevere enslydende opgaver i forbindelse med skrift-
lige opgaver. 
• Samt at medbring udstyr og noter til en skriftlig 
eksamen, som ikke er specifikt angivet som tilladte 
hjælpemidler.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der i 
gennemsnit fem sager vedr. eksamenssnyd/plagiering. 
pr. semester.

Det kan især være til eksaminerne i Sundhedspsykologi 
på 2. semester BA og Medicinsk Sociologi på 3. semester 
KA, at man skal være påpasselig.Det er nemlig nogle 
af de eneste skriftlige eksaminer, hvor det er tilladt at 
have hjælpemidler med på medicinstudiet. Her kan det 
fx være snyd, hvis man har andres notater med ind til 
eksamen og skriver dem af. Formulér altid din egen 
tekst og brug kun notaterne til hjælp og inspiration. 
Hvis en bog, artikel eller andre tekster har en rigtig 
god definition, kan man bruge den, hvis man tydeligt 
markerer i sin eksamensbesvarelse, at der er tale om et 
citat,og samtidig angiver kilden. Københavns Univer-
sitet har desuden investeret i et it-system, der kan 
afsløre plagiering. Der foretages stikprøvevis kontrol af 
alle besvarelser, der bliver afleveret via Absalon.  

KUtager snyd meget alvorligt og det kan medføre et 
semesters bortvisning, hvis man bliver taget i det. Dog 
vil den studerendes straf være afhængig af forseelsens 
omfang og alvor. Læs mere om reglerne på Eksamen-
skontorets hjemmeside: www.KUnet.dk under Mine 
enheder, bachelor eller kandidat medicin, eksamen. 
Eller mere konkret om plagiering på hjemmesiden 
www.stopplagiat.nu/. 

Sidste frist for tilmelding til 
undervisningen 1. december

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters under-
visning. Det sker på selvbetjeningen på KUnet. Hvis 
du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul og 
hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul 
på KUnet. Her kan du også se, hvilke hospitaler du kan 
prioritere imellem. Gå hen under ”mine enheder” og 
tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisning” 
-> ”undervisningsplaner” for at se undervisningsplaner 
eller ”Klinik” for at se valg af hospitaler.  
• Tilmeldingsperioden er 15. november - 1. december 
2013.
Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du 
også automatisk tilmeldt eksaminerne på det pågæl-
dende semester.
Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsæt-
ning til efterårsundervisningen er ansøgningsfristen 
også d. 1. december. Kontakt Studievejledningen, hvis 
du er i tvivl om din ansøgning, se kontaktoplysninger på 
KUnet.dk > mine enheder > bachelor/kandidat medicin 
> kontakter > studievejledning. 

Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning 
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takt Studieservicecenteret, KUnet.dk > mine enheder > 
bachelor/kandidat medicin > kontakter >  studieservice

Gode råd til bachelorskrivningen

• Vær i god tid: En god bacheloropgave kan ikke skrives på 2 uger alene, hvis man ikke har læst littera-
tur, afgrænset emnet eller fundet vejleder. Du kan også risikere, at din vejleder ikke har tid til at mødes 
med dig, hvis du er sent ude. Aftal desuden tidligt eksamensdato, så din vejleder kan finde en censor. 

• Stil krav til din vejleder: Bacheloropgaven er dit ansvar og din faglige interesse, selvom der selvfølgelig 
skal være et sammenspil fra vejlederen. Det er altid en god idé at forventningsafstemme i starten af 
samarbejdet omkring ambitionerne for opgaven, hvor tit I skal mødes, hvordan I kommunikerer osv. Det 
er dig, som skal komme med udspil og sætte dagsordenen for møderne. 

• Afgræns en problemstilling: Din vejleder har et større overblik over emnet og ved, hvor stort et område 
det er, så brug din vejleder til at afgrænse området, som du skal skrive om, så det bliver passende til en 
bacheloropgave.

• Skriv ned: Skriv referat fra jeres møder, så du bagefter ikke er i tvivl om, hvad du skal. Det er en god idé 
at opsummere, hvad I har snakket om til sidst, så der er fuldstændig enighed om hvad I har aftalt. Skriv 
også notater og stikord, når du læser litteratur, det er så ærgerligt at skulle læse en artikel flere gange, 
fordi man ikke kan huske, hvor eller hvad man har læst første gang. 

• Planlæg dit forløb: Lav en tidsplan for hvornår du skal aflevere og være færdig med opgaven. Vurdér 
hvor meget tid hver opgave kræver (sæt god tid af til litteratursøgning og -læsning) og lav derefter din 
plan. Den kan med fordel laves bagfra, så du starter med hvor længe, du vil bruge på korrekturlæsning 
før afleveringsdatoen, derefter fx resuméet osv.

• Skriv: Skriv dit metodeafsnit med det samme, når du laver dine resultater (især hvis du laver forskn-
ing) eller finder din søgeprofil. Ellers start med det afsnit, hvor du har mest at sige, så du nemmest kan 
komme i gang, det er typisk dit diskussionsafsnit eller dine resultater.

• Feedback: Det får du selvfølgelig fra din vejleder, men du bør også få det fra andre mere ligeværdige 
personer, som fx fra medstuderende, familie eller venner. De kan måske bedre se uklarheder i din opgave, 
som du har set dig blind på. 

• Mundtlig præsentation: Snak med din vejleder, om hvad du skal fokusere på. Der kan være stor varia-
tion i hvad de kræver. Hvis du skriver om noget aktuelt, er det en god idé at holde sig opdateret på emnet 
i aviser og lign. Nogle vejledere og censorer kan finde på at spørge ind til baggrundstoffet for din opgave, 
brug også din vejleder her, så du ved, om du skal forberede dig på dette. Overvej ellers: Hvad vil du 
indlede med? – Hvad er dine hovedpointer? – Hvordan vil du afslutte? Ellers tag det roligt, det er normalt 
en meget stille og rolig eksamen. 

Ellers bare held og lykke fra Studievejledningen til alle bachelorskrivere dette semester. Husk, at vi næste 
semester holder et oplæg om kunsten at skrive bachelor og få en god oplevelse med det. Så hold øje med 
opslag i MOK. 

studiet

Er Maja Højgaard de medicinstuderendes stemme?
Maja Højgaard skrev i sidste uges MOK, at hun vil bringe de medicinstuderendes stemme videre i Re-
gionsrådet. Det er dog en fejlslutning, at antage at medicinstuderende er en enhed, da vi som alle andre 
studier, heldigvis, har forskellige politiske holdninger.  
Lad mig påpege nogle problemer jeg synes der skal forbedres i Region Hovedstaden og hvorfor Maja 
Højgaard ikke repræsenterer mig. 

1. Maja afskaffer lægevagten i Region Hovedstaden den 31 december i år.  I 2009 kostede lægevagten 
90 kroner per dansker årligt. Lægevagten får 0,3 klager per 10.000 henvendelser.  Den velfungerende 
lægevagt erstattes nu af visiterende sygeplejersker. Undersøgelser i andre lande har vist, at sygeplejersker 
visiterer flere patienter til akut modtagelserne og undervurderer alvorligheden af patienternes symp-
tomer i højere grad end læger. 

2. Akut modtagelserne er overbebyrdede og ventetiden er alt for lang. Derudover er sengeafdelingerne 
overbelagte. 

3. I al den tid Socialdemokratiet har siddet på magten i Region Hovedstaden og før det i Københavns 
Amt er, der på noget tidspunkt sket en afbureaukratisering af hospitalerne?  Vi har set er en omfattende 
akkrediteringsproces af Joint Commission, og i en periode dobbelt akkreditering, der først blev afskaffet 
efter massiv kritik fra lægerne. Følgerne har været obligatorisk ernæringsscreening hos tydeligt raske 
patienter, faldscreening, VAS score hos patienter uden smerter og jeg er sikker på der findes mange andre 
gode eksempler. Der er sket en flot produktivitetsøgning på hospitalerne, er der sket det samme i Region 
Hovedstadens administration?

4. Vil Maja arbejde på at Region Hovedstaden anbefaler regeringen, at genindføre turnusuddannelsen og 
modificere eller afskaffe 4-årsregelen? Så vi igen kan sikre, at alle læger får en bred uddannelse. 

5. Til slut vil jeg påpege, at der sagtens kan ske betydelige forbedringer i IT-systemerne.

Personligt vil jeg som medicinstuderende mene, at Maja på ingen måde bringer min borgerlige stemme 
videre ved at repræsentere socialdemokratiske holdninger.
Jeg så derimod gerne, at Maja bragte holdninger og substans ind i debatten, så den enkelte kan vurdere 
om hun repræsenterer dem.

Med venlig hilsen

Andreas A. Rostved

debat
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Hurtigt-ud-reform i vente
Folketinget har vedtaget en reform, der betyder, at Københavns Uni-
versitet kan få en pengebonus, hvis de får os studerende hurtigere 
igennem vores uddannelser.
Københavns Universitet har udover de regler, som regeringen er ved 
at lægge sidste hånd på, foreslået yderligere initiativer for at få os 
hurtigere ud:
- Orlov på bachelor begrænses til 6 mdr., udover barsel og doku-
menteret sygdom. Orlov på kandidaten bliver helt afskaffet, udover 
barsel og dokumenteret sygdom.
- Man SKAL bestå 45 ECTS point pr. år
- Studienævnet mister kompetencer, afgørelser træffes administrativt
FADL København følger reformen meget tæt. Hold øje med www.
fadl.dk og vores Facebook-site, hvis du vil følge med i hvad der sker 
med reformen.

Elektronikforsikring
Fra 1. januar vil det være muligt at tegne en elektronikforsikring via 
FADL-København, som tillæg til din FADL-Codan forsikring.
Prisen er kr. 720,00 årligt. Maksimalt erstatningsbeløb er kr. 
51.200,00 og selvrisiko på 1.098,00.
Elektronikdækningen dækker elektronisk udstyr (bærbar, mobiltele-
fon, m.v.), som er købt i Danmark og anvendes privat. Apparaterne 
bliver dækket i op til 4 år fra købsdato, og erstatningen dækker ved 
pludselige skader.
Hvis du er interesseret, så bestil elektronikforsikringen allerede nu 
på kkf@fadl.dk. Den vil så være gældende fra den 1. januar. 
De lægestuderendes Codan-forsikringspræmie fortsætter iøvrigt 
uændret

De lægestuderende får fortsat fuld 
valuta for forsikringspræmien. 
Hovedforeningens forhandlingsleder, Torben Conrad, kan i 
2014-ordningen endnutter engang garantere den samme, billige 
Codan-forsikring – og dermed er de lægestuderende også fremover 
sikret én af markedets mest fordelagtige forsikringsordninger. 

FADLs temaaften om forældrekøb
FADL har i samarbejde med Lægernes Pensionsbank taget initiativ 
til en temaaften om forældrekøb. Denne aften vil Helle Stigaard, 
kundechef i Lægernes Pensionsbank, fortælle om forældrekøb af 
ejerlejligheder, og vil bl.a. behandle emnerne:

 Hvad er et forældrekøb og hvilket motiv ligger der typisk bag? 
•Lånemuligheder og forældreøkonomi (udgifter ved at eje lej-

ligheden samt kort om virksomhedsskatteordningen)
•Ejerforeningens økonomi, hvad dækker fællesudgifterne over? 
•Skat ved salg af en forældrekøbslejlighed, herunder mulighed 
for at sælge til barnet 
•Udlejning til barnet, lejeloven og mulighed for boligsikring 
•Faldgruber ved køb af en ejerlejlighed 
•Gode råd fra Lægernes Pensionsbank 
•Andelslejlighed som et alternativ 
Arrangementet afholdes i Lægernes Pensionsbanks lokaler på 
Frederiksberg og varer to timer med tid til spørgsmål og en lille 
forfriskning efter oplægget.

Tilbuddet gælder til alle FADL-medlemmer. Forældre er 
naturligvis velkomne.  Vi har et deltagerantal på 40 personer, 
så vi skynd dig at skrive til kkf@fadl.dk. Vi bruger først-til-
mølle-princippet. Husk at skrive ”tilmelding forældrekøb” 
i emnefeltet, og husk også at skrive, hvor mange deltager I 
bliver.
S.U. senest d. 22. nov. Kl 12
Vi glæder os til at se jer.
Se i øvrigt også  Facebookeventet på: https://www.facebook.
com/events/169189489955131/

Efterårets 12. semesterundersøgelse 
er fløjtet af
Inputtene fra 12. semesterundersøgelsen hører til blandt 
FADLs allervigtigste politiske initiativer. Fra 22. oktober til 3. 
november har de kommende læger fået mulighed for at give 
deres besyv med om alt fra fireårsreglens konsekvenser til 
klinikophold og pendlerpraksis. I den nye undersøgelse har 
vi opprioriteret spørgsmål om udlandsophold og lægernes 
geografiske mobilitet – og svarene giver værdifulde, kvalifi-
cerede bud på fremtiden, som kan indpasses i FADLs politiske 
profil og ”stakeholder value”. Undersøgelsesrapporten bliver 
færdiggjort i løbet af november og bliver fulgt op af en større 
FADL-presseindsats. 

Husk Julebanko den 11.december 
kl. 16.30
Husk at sætte kryds i kalenderen onsdag d. 11. december kl. 
16.30 i Lundsgaard Auditoriet. Der vil være banko med rigtig 
mange præmier. Efterfølgende vil der være gløgg og æbleskiver 
i Studenterklubben. Hold øje med disse sider samt Facebook
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, bygn. 1.2.7
2200 København N

Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"

kredsforeningen
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Generalforsamling 
 

Aktiv Kardiologi for Studerende arbejder for at give 
studerende mulighed for at lære mere inden for kardiologi. 
Uanset om du skal være kardiolog, nefrolog eller kirurg 
kommer du på et tidspunkt til at høre en mislyd eller sidde 
med et EKG. Din tolkning af dette fund kan være af afgørende 
betydning for patientens behandling og prognose. 
  
AKS vil gerne hjælpe dig med at blive bedre til at tolke 
disse basale undersøgelser. Dette gør vi ved at arrangere 
kurser i EKG, hjertefysiologi og andre spændende 
kardiologiske kurser. AKS er også for dig som overvejer 
kardiologi som et specialevalg.  
 
AKS samarbejder med Foreningen af Yngre Cardiologer(FYC) og 
Dansk Cardiologisk Selskab. Herved opnår vores medlemmer 
mulighed for at deltage i spændende konferencer, symposier og 
kurser.  
 
Det er tid til den årlige generalforsamling! 
 
Torsdag d. 28. november kl. 1700 i store mødesal 
 
Vi håber at du har tid og lyst til at være med. 
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. 
november på formand@aks-kbh.dk 

 
 
Med venlig hilsen 
 
AKS bestyrelsen 

Generalforsamling
Aktiv Kardiologi for Studerende arbejder for at 
give studerende mulighed for at lære mere inden 
for kardiologi. Uanset om du skal være kardiolog, 
nefrolog eller kirurg kommer du på et tidspunkt 
til at høre en mislyd eller sidde med et EKG. Din 
tolkning af dette fund kan være af afgørende 
betydning for patientens behandling og prognose.
 
AKS vil gerne hjælpe dig med at blive bedre til 
at tolke disse basale undersøgelser. Dette gør vi 
ved at arrangere kurser i EKG, hjertefysiologi 
og andre spændende kardiologiske kurser. AKS 
er også for dig som overvejer kardiologi som et 
specialevalg. 

AKS samarbejder med Foreningen af Yngre 
Cardiologer(FYC) og Dansk Cardiologisk Selskab. 
Herved opnår vores medlemmer mulighed for at 
deltage i spændende konferencer, symposier og 
kurser. 

Det er tid til den årlige generalforsamling!

Torsdag d. 28. november kl. 1700 i store mødesal

Vi håber at du har tid og lyst til at være med.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 21. november på formand@aks-kbh.dk

Med venlig hilsen

AKS bestyrelsen

Man tilmelder sig på facebook.com/docinnovate (ingen tidsfrist).

Blodprøveanalysekursus

Så holder Eorta endnu et kursus, denne gang i 
blodprøveanalyse. Der vil blive fokuseret på de 
mest almindelige blodprøver og hvorledes de 
bruges i klinikken. Fokus vil være på udredning af 
den akutte/subakutte patient.

Der vil være en gennemgang af nedenstående 
parametre samt afsluttende cases
- Levertal: ALAT, ASAT, billirubin, basisk fos-
fatase, albumin og koagulationsfaktorer.
- Nyretal, omfatter normalt kreatinin, karbamid, 
natrium og kalium
- Dehydrering som emne, hvordan kan man se det 
på blodprøver, kan man gøre noget?
-Infektionstal: CRP, differentialtælling, procalci-
tonin
-Anæmiprøver, de forskellige former for anæmi og 
årsagen til dem gennemgås
-Koagulationsprøver gennemgås kort og de vigtig-
ste som man bør kende nævnes.
-Hjerteenzymerne samt kinaser gennemgås, dvs. 
fokus på akutte hjerteproblemer, muskelskade.

Tidspunkt: Slut november, endelige dato offen-
tligøres snarest
Selve kurset er gratis, dog skal du være medlem af 
Eorta. Dette gøres via www.eorta.dk, bliv medlem. 
Det koster 49 kr. at blive medlem.

Kursus i objektiv undersøgelse  –
bachelor edition
Kurset er målrettet 1. til 6. semesterstuderende 
og kan være for dig, som skal i TKO til vinter/
sommer, dig som allerede nu vil være forberedt 

på 7. semester eller dig, 
som synes det fedt at lave 
noget praktisk og højest 
relevant. 3. semester, I 
kan stadig nå det!

Kurset fokuserer på 
udvalgte dele af den objek-
tive undersøgelse, som vi 
synes er sjovest og mest 
relevante at kunne for en 
bachelor studerende. Mot-
toet for kurset er praktisk, 
praktisk og mere praktisk. 
Der er altså ingen forvent-
ninger om en teoretisk 
baggrund, selvom man 
sagtens kan spørge vores 
dygtige undervisere(2 
læger, to 11. semester og 
én 7. semester) undervejs.

Følgende poster vil være 
en del af kurset:
- Undersøgelse af abdo-
men
- Stetoskopi af hjertet
- Stetoskopi af lungerne
- Mundhulen, øjne og 
halsen
- Ekstremiteter (%ledun-
dersøgelse)

Tilmeldingen er åben 
og koster 50 kr. samt 
medlemskab af Eorta. Gå 
ind på www.eorta.dk
Vi glæder os til at se dig
P.s. kurset kan evt. kom-
bineres med Forniks basal 
neurologisk undersøgelse

Kursus i EKG

Torsdag d. 28. november 2013
kl. 17:00 – 20:00
 
Har du lyst til at få opfrisket basal EKG og diag-
noser inden du skal i vikariat? Eller bare få en 
bedre forståelse? Så er det nu du skal slå til!
 
Hvad?
Sehat inviterer hermed til et kursus i EKG. Kur-
set er opbygget, således at man kan få et overblik 
og en systematisk tilgang til EKG-tydning.
 
Hvornår?
Kurset bliver afholdt på Panum i lokale 42.1.02 og 
vil vare 3 timer med pause halvvejs.
 
Undervisere?
Abbas Qayyum, læge, PhD- studerende, Kardiolo-
gisk afd., Rigshospitalet.
Huma, læge, PhD- studerende, Kardiologisk afd., 
Rigshospitalet.
Tilmelding?
Kurset vil være gratis for Sehat medlemmer, som 
tilmelder sig ved at skrive en mail til: sehat-
bestyrelsen@yahoogroups.co.uk.  For ikke-Sehat 
medlemmer vil tilmeldingen ske ved at overføre 
30 kr. til reg. Nr. 1551 og konto nr.3156138169. 
Husk at skrive navn + mobilnummer ved 
overførsel af penge samt en mail til ovenstående 
addresse.
 
Tilmeldingsfristen er mandag d. 25. november 
2013!
 
Der vil til kurset blive serveret te/kaffe og kage. 
Kom frisk!
 
Vel mødt!
Sehat Bestyrelsen

	  

MÅNEDSMØDE	  I	  GO	  
TORSD.	  D.	  28.11.	  KL	  17	  

LILLE	  MØDESAL	  

Temamånedsmøde	  om	  

SEXOLOGI	  OG	  ETNICITET	  

Amneh	  Hawwa,	  klinisk	  sexolog	  og	  overlæge	  i	  
gynækologi,	  kommer	  og	  fortæller	  om	  sit	  arbejde.	  

Hun	  er	  specialiseret	  i	  rådgivning	  af	  især	  muslimske	  
kvinder	  i	  bl.a.	  gynækologiske	  problemstillinger,	  
samlivsproblemer,	  prævention	  og	  andre	  intime	  
emner.	  Derudover	  er	  hun	  i	  gang	  med	  at	  starte	  en	  

mobil	  fødebus	  op,	  der	  skal	  hjælpe	  gravide	  og	  
fødende	  i	  Palæstinas	  ørken.	  Tag	  en	  pause	  fra	  

hverdagen	  og	  nyd	  en	  inspirerende	  novemberaften	  i	  
selskab	  med	  Amneh	  og	  GO!	  

basisgrupper
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Journalclub månedsmøde: præma-
turitet og astma

Anne Louise de Barros Damgaard kommer og 
præsenterer resultatet af sit prægraduate forskn-
ingsår på Neonatalklinikken, Rigshospitalet, hvor 
hun har udført et registerstudie om sammenhængen 
mellem tidlig fødsel og brugen af astmamedicin i 
barndom og voksenalder. Artiklen er aktuelt under 
review og et résumé kan læses herunder. Abstract 
kan forespørges på mail aldamgaard(snabel-a)gmail.
com.
Månedsmødet vil starte med en præsentation/diskus-
sion af projektet og efterfølgende vil der være mu-
lighed for at få en uformel snak om muligheder og 
udfordringer i et forskningsår og forskning generelt.
Alle interesserede er meget velkomne.
 
Det foregår tirsdag 3. december kl 16.15 i lille 
mødesal.
 

Præmaturitet og astmamedicin fra 
barndom til tidlig voksenalder:

Tidlig fødsel hænger sammen med øget risiko for 
astmalignende symptomer og brug af astmamedicin 
i barndommen. Vi har undersøgt om denne sam-
menhæng forsætter i voksenalderen. Vi har desuden 
undersøgt betydningen af neonatal respiratorisk 
sygdom (akut respiratorisk sygdom og bronkopul-
monal dysplasi) for denne sammenhæng. Studiet 
er et registerstudie på en kohorte af alle børn født i 
Danmark mellem 1980-2009. Receptindløsningsdata 
for astmamedicin er indhentet i 2010-2011 gennem 

Lægemiddeldatabasen. Sammenhængene er evalu-
eret ved hjælp af multivariate regressionsanalyser. 
Studiepopulationen udgjorde 1.790.241 individer, 
84,6% af alle børn født i perioden. Der fandtes en 
kraftig dosis-respons sammenhæng mellem gesta-
tionsalder og astmamedicin i spædbarnsalderen.

Denne sammenhæng svandt gradvist ind med 
alderen og var ikke statistisk signifikant i voksenal-
deren. Den øgede risiko for astmamedicin forbrug 
hos ex-præmature børn og unge kunne kun delvist 
forklares ud fra neonatal respiratorisk sygdom.

“Anæstesiens historie: Eksplosion 
på operationsstuen”

Den 12. december 2013 kl. 16:30 i mini audito-
rie 29.01.30. under tandlægerne holder SATS 
fordraget: ”Anæstesiens historie: Eksplosion 
på operationsstuen”.  Overlæge Niels Vidiendal 
Olsen fra Neuroanæstesiologisk Klinik 3042, 
Neurocentret, Rigshospitalet, måske bedre kendt 
fra 5. semesters forelæsninger i opioider.

Niels tager os tilbage til midten af det 19 århun-
drede, hvor den først brand under anæstesi er 
beskrevet. Særlig farligt bliver de i 1929 med 
indførslen af cyclopropan, da det typisk var tilført 
rigelige mængder N2O og O2 som fungerede som 
reaktive oxidanter. 

Foredraget vil handle om dette spændende kapitel 
i anæstesiens historie, som i dag for længst er afs-
luttet. Alle er velkomne både SATS og ikke-SATS 
medlemmer. Mød gerne op et kvarter tidligere, så 
vi kan gå i gang klokken halv. 

Mange hilsner fra SATS

Akut ultralyd er et heldagskursus 
d. 6/12-13

...der fokuserer på brugen af ultralyd hos den 
kritisk syge patient, hvor kort undersøgelsestid 
og hurtig diagnostik er i fokus. Der undervises i 
FAST og FATE af lægerne Jesper Weile, Troels 
Bek Jensen, Helle Søholm Skovsen og Charlotte 
Møgelvang. Kom og bliv i stand til at foretage en 
traumeskanning og lær ultralydsapparaterne at 
kende. Pris: 100kr. inkl. forplejning. Tilmelding 
åbner d. 18/11-13 kl. 16 via www.sats-kbh.dk - 
Kun for medlemmer der har bestået 4. semester. 
Der er 20 pladser på kurset. Det afholdes hos GE 
(General Electric) i Brøndby. Er du ikke medlem 
af SATS, har du ikke bestået 4. semester eller fik 
du ikke en kursusplads kan du deltage som figu-
rant. Figuranterne deltager på lige fod i den teor-
etiske undervisning og får også gratis forplejning. 
Hvis du gerne vil deltage som figurant så send en 
mail til: mikkel-norwich@hotmail.com 
 

PMS månedsmøde i Psykotera-
peutisk Klinik 

Husk næste månedsmøde i PMS, som er på 
torsdag d. 21/11 kl. 16.00. Denne gang holder vi 
det i Psykoterapeutisk klinik, Nannasgade 28, 
hvoroverlæge Clas Winding vil fortælle om tvang-
stanker og -handlinger. 

Han vil også invitere en patient, der vil fortælle 
om hvordan livet er, med denne lidelse.

Kom og vær med til at spændende eftermiddag!
Vi glæder os til at se jer

PANUM
Bandaften

30. NOVEMBER KL 20 
4 BANDS
FRI ENTRÉ

NYLON 

MUSIKVÆRKET 

MARELD 

DET NYE BAND 
tilmeld dig på facebook:
on.fb.me/HSkdm9

HUSK!
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggggggg  ppppppppppppppppppååååååååååååå fffffffffffffffffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fffffffffffffffffffffffffbbbbbbbbbbbbbbbbbb mmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee///////HHHHHHHHHHHHHHSSSSSSSSSkkkkkkkkkkkddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmm9999999

SSSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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IMCC Exchange og Research Exchange
Kunne du tænke dig at prøve kræfter af med lidt forskning i udlan-
det? Eller kunne du tænke dig at opleve et udenlandsk hospitalsmiljø 
i klinik? Så se lige her!

Med IMCC Exchange og Research Exchange får du muligheden for at 
kombinere rejse med forskning eller klinik! Vi sørger for kontakten 
med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele 
opholdet. Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du får en 
enestående mulighed for at opleve et andet studiemiljø. 

Opholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste 
tidspunkter af året. Du kan i oversigten se hvilke lande der kan 
ansøges til i 2014/2015. Bemærk at listen er forskellig for Exchange 
og Research Exchange ophold.

Ansøgningsfristen for at søge et ophold er d. 1. december 2013!

Info: Research Exchange
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public

Følg dette link og søg om at komme af sted allerede nu!
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/

For yderligere spørgsmål, skriv på: research-kbh@imcc.dk

For yderligere info eller spørgsmål til exchange ophold, skriv på: exchange-kbh@imcc.dk 

LAND ANTAL
PLADSER

SÆRLIGE FORHOLD EXCHANGE
CONDITIONS

WIKIPAGE

Bahrain 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Brasilien
DENEM

4 Præ-kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Brasilien IFMSA 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Belgien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Canada 1 Klinisk plads, bestået
10. semester

Exchange conditions Wiki page

Chile 3

Kliniske pladser:
garanteret engelske
pladser, mulighed for
spanske

Exchange conditions Wiki page

Ecuador 2

Kliniske pladser:
garanteret engelske
pladser, mulighed for
spanske

Exchange conditions Wiki page

Frankrig 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Ghana 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Grækenland 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Holland 2 Kliniske pladser
2 pladser i juli

Exchange conditions Wiki page

Indonesien 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Iran 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Island 1 Klinisk plads
Unilateral plads

Exchange conditions Wiki page

Israel 4 Kliniske pladser
Unilaterale pladser

Exchange conditions Wiki page

Italien 2
Kliniske pladser
1 plads juli og 1 plads
august

Exchange conditions Wiki page

Japan 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Kenya 2 Kliniske pladser
Juli eller august

Exchange conditions Wiki page

Kina 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Korea 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Libanon 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Litauen 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page
Malta 2 Prækliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Marokko 2 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Mexico 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Oman 1 Klinisk plads, mulighed
for præklinisk

Exchange conditions Wiki page

Klinisk plads, mulighed Exchange conditions Wiki page

Peru APEMH 1 for præklinisk
Garanteret engelsk
plads

Peru IFMSA 2
Prækliniske pladser
Garanteret engelske
pladser

Exchange conditions Wiki page

Polen 1

Klinisk plads, mulighed
for præklinisk
Juli, august eller
september

Exchange conditions Wiki page

Rumænien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

Rusland 2

Kliniske pladser,
garanteret plads i Sct.
Petersborg eller
Moskva

Exchange conditions Wiki page

Schweitz 2

Kliniske pladser,
afsluttet 8. Semester
Tysk eller fransk
påkrævet, ingen
engelske pladser

Exchange conditions Wiki page

Slovenien 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page
Spanien,
Catalonien

2 Kliniske pladser
2 pladser juli

Exchange conditions Wiki page

Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Taiwan 4 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Tatarstan,
Rusland

1 Klinisk plads, mulighed
for præklinisk

Exchange conditions Wiki page

Tunesien 6 Prækliniske pladser Exchange conditions Wiki page

Tyrkiet 5 Prækliniske pladser,
afsluttet 2. Semester

Exchange conditions Wiki page

Tyskland 3 Kliniske pladser Exchange conditions Wiki page
Ungarn 1 Klinisk plads Exchange conditions Wiki page

 
 
 
 
 
 

 
 

IMCC – International Medical Cooperation Committee 

www.imcc.dk – email: imcc@imcc.dk - telefon. +45 61604735 - Blegdamsvej 3b – 2200 København N – Danmark                                                   

 

 
 

Landeliste 2014-2015 
 
 

Land Organisation Antal pladser Afrejseperiode 

Canada-Quebec IFMSA-Quebec 2 
Hele året (helst 

juli/august) 

Canada-Quebec IFMSA-Quebec 1 
Efterår/forår (IKKE juli 

eller august) 

Frankrig ANEMF 1 

Hele året undtagen 
december/januar. 

Ønskes Paris i juli, skal 
ansøgning sendes 5 

måneder før 

Grækenland HelMSIC 1 
Hele året (helst 

juli/august) 

Holland IFMSA-NL 1 
Hele året undtagen 

december 

Indonesien CIMSA-ISMKI 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Italien SISM 1 Juli 
Japan IFMSA-Japan 1 Juli eller august 

Korea KMSA 1 
Hele året (helst 

juli/august) 

Mexico IFMSA-Mexico 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Portugal PorMSIC 1 Juli 

Slovenien SloMSIC 1 
Hele året (helst 

juli/august) 
Spanien IFMSA-Spain 1 Juli 

Taiwan FMS-Taiwan 2 
Hele året (helst 

juli/august) 

Tyskland BVMD 2 
Efterår/forår (IKKE juli 

eller august) 
Østrig AMSA 1 (kun stud. med.) August 

 

"Klinik, vikariat eller KBU på ortopædkirurgisk? Syntes 
du Knoglerøntgen var svært? - Så er du ikke alene!" 
Røntgen af knogler er relevant under mange dele af uddannelsen, samt når man kommer ud i 
skadestuen, og derfor et emne næsten alle på et tidspunkt kommer i kontakt med. Desværre be-
tragtes emnet generelt som vanskeligt på trods af, at færdigheder til fortolkning forventes.   

MIRA holder oplæg om røntgen af knogler, med fokus på brud af knogler og redskaber til at klas-
sificere disse. Kurset afholdes af læge Stine Hangaard, og kommer til at foregå kl 16.30 d. 21-11 på 
BBH.

Tilmelding sker ved at sende en mail til kontakt@mira-kbh.dk med emnet tilmelding knoglerøntgen. 
Det er gratis for medlemmer, og koster 50 kr. for ikke medlemmer (medlemsgebyr), hvorefter man 
kan deltage i andre arrangementer frem til næste betalingsperiode i marts/april 2014

Venligste Hilsner MIRA
Mira-kbh.dk og kontakt@mira-kbh.dk

basisgrupper
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BAMSEHOSPITALET INVITERER TIL
FORDRAG OM KOMMUNIKATION MED BØRN
v. cand. psych Jytte Gandløse

BAMSEHOSPITALET inviterer til foredrag d.12/12, klokken 17!
Du vil i dit erhverv som sundhedsfaglig person møde mange forskellige typer 
børn, der hver især stiller forskellige krav til dine kommunikative evner. 
Jytte Gandløse er cand. psych. fra 1981, autoriseret af psykologinævnet og 
specialist og supervisor i neuropsykologi. Hun fungerer til daglig i et praksisfæl-
lesskab ved Hørsholm. 
Foredraget vil omhandle kommunikation med 
børn i en faglig kontekst, hvordan man hurtigt 
og effektivt opnår et trygt miljø til kommunika-
tionen. 
For yderligere information, meld dig til vores 
event på facebook! (https://www.facebook.com/
events/498667766899170) 
Der vil naturligvis være kaffe og lidt til den søde 
tand under foredraget. Vi glæder os til at se jer 
alle sammen!

  

KOM til IMCC generalforsamling 
på torsdag d. 21.11.13 kl. 17.15 i Studenterhuset.

IMCC København holder generalforsamling - alle er velkomne
Dagsorden:
1) Formalia
 Valg af dirigent
 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen
2) Årsberetning
3) Fremlæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse
4) Fremlæggelse af budgetopfølgning for 2013 til orientering
5) Budgetoplæg for 2014
6) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Evt.

Vi håber på at se rigtig mange IMCC'ere.

//Med venlig hilsen - Best regards
 Helle Brandborg Krogh 
 Lokalsekretær -  IMCC København
 MAIL: sekretaer-kbh@imcc.dk 

KONTORTID: mandage. kl. 15.30 - 18.00 / Mail tjekkes 1-2 gange i ugen

IMCC Landssekretariat - Blegdamsvej 3b -  2200 København N. - Denmark

IMCC’s lokalbestyrelse i København søger nye 
friske medlemmer – så læs her!
Kom til åbent møde i IMCCs lokalbestyrelse d. 13. November og hør mere.

Sexekspressen, Førstehjælp for Folkeskoler, NepAid, Exchange, PIT, IMCC Rwanda 
og mange flere. – Alle disse har du sikkert allerede enten stiftet bekendtskab med 
eller hørt om. I IMCC København er der nemlig mere end 18 forskellige aktiv-
itetsgrupper og over 600 medlemmer. Og hvad er så IMCC’s lokalbestyrelses rolle 
blandt alle disse grupper? Lokalbestyrelsen er os der søger for, at alle faciliteter i 
København er til rådighed for alle aktivitetsgrupperne.  Vi holder styr på kon-
toret, planlægger INFOdag, fællesmøder, kurser, forårsfest, julefrokost og står for 
kontakten med de andre lokalafdelinger og nationalbestyrelsen.Som medlem af 
lokalbestyrelsen kommer du til at sidde med 11 andre entusiastiske og ivrige mere 
eller mindre erfarne IMCC’ere, der brænder for at få IMCC København til at hænge 
sammen og sørge for at de fysiske rammer er i orden. Du vil få et godt indblik i 
organisatorisk arbejde; herunder budgetplanlægning, afholdelse af generalforsam-
ling og deltage i spændende beslutningsprocesser og diskussioner. I lokalbestyrelsen 
løfter vi opgaver i fællesskab. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi evaluerer på 
de forgange arrangementer, planlægger nye og ikke mindst hygger. Det sociale er en 
stor del af det, at være med i lokalbestyrelsen, og derfor afholdes møderne også altid 
privat med efterfølgende fællesspisning. 

Praktisk: 
Lokalbestyrelsen består af 12 medlemmer. Seks faste poster og seks menige 
medlemmer. De seks faster poster består af formand, økonomiansvarlig, kompe-
tenceansvarlig, tværfaglighedsansvarlig, PR-ansvarlig og socialansvarlig. 
For at blive en del af lokalbestyrelsen, skal du stille op til og vælges på IMCC 
Københavns generalforsamling. Denne finder sted d. 21. kl. 17 i Studenterhuset. 
Men først kom til møde d. 13. november og hør om det er noget for dig! 
Send en email til kbh@imcc.dk og få at vide, hvor mødet afholdes eller hvis du har 
spørgsmål.

Vi glæder os til at høre mere fra dig.
Love fra IMCC’s lokalbestyrelse
Jakob, Frederik, Anne-Sophie, Benjamin, Marie, Mila, Mette, Jesper, Riazan, Jona-
tan, Mølgaard, Pernille

FFFantastisk FFFedt månedsmøde 
onsdag d. 20. november 2013 kl. 17.

Nye og gamle FFF’ere inviteres til månedsmøde i 
Studenterhuset på onsdag.
Hvis du bare er lidt interesseret i førstehjælp (og 
det er du jo!), så kom forbi til Panums hyggeligste 
månedsmøde.
Vi glæder os til at se dig!

basisgrupper

Kære alle medstuderende,
Panum er et sted fyldt med liv. Det vil vi gerne være med til at sikre fre-
madrettet. Derfor har alle jeres basisgrupper gået sammen, for at lave en portal, 
hvor du og din læsemakker kan se hvilket foreningsliv der er på Panum. Her 
kan du se alle de spændende kurser, som arrangeres af netop din yndlings-
basisgruppe. Du kan finde en beskrivelse af alle de basisgrupper vi har, og måske 
finde en du har lyst til at deltage i. 
Kig ind forbi:
www.basisgrupperaadet.dk
og find ud af hvad du skal lave på næste torsdag.

Mvh
Basisgrupperådet

Kære Medicinstuder-
ende
I MedicinerRådet har vi for tiden travlt 
med, at sikre medicinstuderende mod 
den nye fremdriftsreform. Vi har brug 
for rigtig mange eksempler på, hvordan 
reformen rammer medicinstuderende. 
Derfor opfordrer vi jer til at komme til vores 
lyttemøde mandag d. 25/11, se mere herom 
på vores facebookside: MedicinerRådet ved 
Københavns Universitet.

I er også mere end velkomne på det kommende månedsmøde, som primært 
kommer til at omhandle fremdriftsreformen.

Onsdag d. 27/11-13 mødes vi i MedicinerRådets mødelokaler på 1. sal i Stu-
denterhuset.

Dagsorden til MR månedsmøde: 
1. Formalia
2. Fremdriftsreformen - Overblik over den fælles indsats i StudenterRådet og 
SundRådet
3. Fremdrifsreformen - Belysning af lokale problemstillinger på Medicinstudiet
4. Fremdrifsreformen - Udfærdigelse af lokal handlingsplan
5. Studienævnet
6. Meddelelser
7. Eventuelt

Mange hilsner fra MedicinerRådet

studenterpolitik
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2323horoskoper
Horoskoper
af  Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard og Co.

Nu lægger mørket sig for alvor over Panum og 
resten af  KU. Nej, jeg taler ikke om reformen, 
men om, at det virkelig bliver mørkt tidligt. 
Det med reformen hjælper dog ikke på det, og 
kometen FQ-everyones er i linje med Uranus, så 
det kommer til at gå ud over alle. PS. stjernerne 
er fuldstændigt apolitiske. Fuldstændigt.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du havde lidt håbet på at tage et halvt års orlov 
for at komme over og besøge din kusine der 
bor i sydamerika, men de nye regeler sætter 
en dæmper på dine planer. Du får aldirg besøgt 
din kusine og i glider langsomt fra hinanden. 
Du får heller aldrig brugt dit B-niveau spansk. 
Du bliver smidt ud af  studiet fordi du mangler 
motivation.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Panikken breder sig og du glemmer at fodre din 
kæle-ilder. Efter at Nusse-Hugtand (din ilder) 
afgår ved døden bliver du dybt deprimeret og 
kan ikke overskue eksamen. Du bliver smidt 
ud af  studiet.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du bliver smidt ud af  studiet.

Tyren
20. april - 20. maj
Din i forvejen voldsomme angst for at fejle 
når hidtil usete højder med den nye reform, og 
du bryder grædende sammen til eksamen og 
dumper. Derefter bliver du smidt ud af  studiet.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Efter en voldsom post-reform druktur brækker 
du benet og kan derfor ikke gå op til eksamen. 
Du får dispensation, men dette viser sig at være 
en fejl og du bliver efterfølgende smidt ud af  
studiet.

Krebsen
21. juni - 21. juli
Du mangler at få en underskrift i din logbog 
pga. en kuglepindsrelateret ulykke. Efter meget 
omtanke vælger KU at lade dig gå op til ek-
samen hvor du får 12, men du bliver smidt ud 
alligevel.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du tager et semester i Paris, men pga. sammen-
sætningen af  fag får du kun 14½ ECTS point 
og KU er ligeglad med den der "sommer-skole" 
du snakker om. Farvel. Du bliver smidt ud af  
studiet.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
Du føler ikke rigtigt for studiet lige her og nu. 
Alligevel går du til eksamen og klarer det fint.  
Du køber en kæle-Ilder og beslutter at blive 
væsel-opdrætter i et forsøg på at simplificere 
dit liv. Du bliver ikke skuffet.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Pga. en tastefejl bliver 7. semester kun regis-
teret for 25 ECTS points og alle på 7. bliver 
smidt ud. 80% af  alle vægte går på 7. De res-
terende får mæslinger og lægger sig syg over 
en eksamen. I ryger alle ud.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Du klarer eksamen, logbog, ECTS-facisme, 
CV-ræs og alt det andet lort som regeringen 
pålægger dig. Du dropper dog ud af  studiet 
fordi alle dine venner er blevet smidt ud.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Havde du fået registeret den der forsøgsrapport 
på 2. semester? Ingen ved det, men du bliver 
smidt ud af  studiet.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
I et forsøg på at løfte stemingen på studiet 
vælger du at joine mediciner-revyen, du går 
derfor glip af  de første to uger af  forårssemes-
teren og bliver smidt ud af  studiet.
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