4. sept.
35. årgang
2002-2003

M

ISSN 0907-5658

Nr. I

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Lørdag 21. september
Premiere på klubbens
nye bar.
Billetsalget annonceres
i næste MOK!

2
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.1,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info

MOK
Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.

Det sker i ugen

20
02
/20
03

Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Onsdag:

MOK nr 1, årgang 35 udkommer

Torsdag:

16.30 Filmklubben planlægger semesterets
film i kantinen

Fredag:

Lørdag:

Tømmermænd
14.00 MSR holder fagrådsdag hos Kirstine

Søndag:
Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
Eksamenstilmelding!!!
Ordinært MSR-møde

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.
Forsider honoreres med 200,- kr.

Tirsdag:

Eksamenstilmelding!!!

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside: Retrogenbrug fra Studenterklubben. Af Hall anno 1994

Laaaaang fredag i Klubben.....
Semesterstartsnedtursdruk... ralle ralle...

Onsdag:

MOK nr 2, årgang 35 udkommer
16.00 GIM holder møde i... GIM
19.00 PIT infoaften i lille mødesal

Denne

redaktion
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MOK & STUDIETMOK

Neder

VELKOMMEN

En kølig drink i solen med udsigt over atlanterhavet
og dets vidunderlige, høje bølger. Ja, sommerferien
er herlig. Og så meget desto værre er det, at der er
8-10 måneder til næste sommerferie. Og hvad går vi
i møde? 8-10 måneder med læsning, terperi, kulde,
regn, sne og eksamenspsykoser.
For de nye på Panum - velkommen til jer - virker det
måske uoverskueligt og kedeligt, på trods af glæden
ved det nye. Men der er redning forude. Medicinstudiet byder heldigvis på en lang række tilbud, som
kan gøre de kolde, triste, ensomme dage vejr at
komme igennem. Vi har en lang række basisgrupper,
vigtigst af alle, naturligvis MOK. Men der er også de
lidt mere sociale som Studenterklubben og filmklubben, som kan forsøde hverdagen for selv den mest
eksamensplagede.

Studenterklubben holder for resten lang fredagsbar
de næste tre fredage og filmklubben har filmvalg den
5/9, hvor semesterets program planlægges. Filmklubben vis derefter film de fleste torsdage i starten af
semesteret – det foregår i klubben og er mægtig
hyggeligt, for der bliver også serveret en øl til den
gode film.

Farvel og held og lykke.
Inden sommerferien var der nogle medicinstuderende,
der efter mage års slid blev læger. Tillykke til alle
jer. Her fra MOK-redaktionen skal dog lyde et særligt stort tillykke til an af de rigtig gamle MOK’ere,
NBB. Efter mange års hårdt slid her på redaktionen
er Nikolaj blevet læge, og skærer derfor ned på frem-

mødet på redaktionen, men fortvivl ikke, MOK udkommer på trods af tabet.

Antombomber.
tilbage er blot at henlede folks opmærksomhed på de
mapper med alarmeringsinstrukser, der er blevet
hængt op forskellige steder her på Panum. Det fremgår, blandt andet at hvis man møder en indbrudstyv,
skal man råbe op.
Men hvad skal man gøre, hvis man finder en
antombombe?
MOK-redaktionen er på sagen. Vi helmer ikke før
der ligger en alarmeringsinstruks for fund af
antombomber på Panum

MOK/Kris

Styrende organer

REFERAT NR. 04/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
06. MAJ 2002 KL. 15.15.
Godkendt 03.06.2002

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL),
Overlæge, dr.med. Finn W. Henriksen (FWH), Professor, dr.med. Svend Larsen (SL), Overlæge, dr.med.
Jan Pødenphant (JP), Overlæge, dr.med. Niels Erik
Bille-Brahe (NEBB), Overlæge, dr.med. Rigmor Jensen (RJ), Overlæge Gunnar Lausten (GL), Overlæge
Niels Bækgaard, afd.læge, dr.med. Lars C.Laursen
(LL), cand.med. Mette Marklund (MM), stud.med.
Dan Fuglø (DF), stud.med. Simon Serbian(SS), ekspeditionssekretær Birthe Brogaard, studentersekretær
Christel A.B.Jørgensen
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Troels Mørk Hansen,
Overlæge, dr.med. Lene Wallin, Overlæge Poul Erik
Helkjær, stud.med. Christopher Schäfer, stud.med.
Jesper Søe, stud.med. Lotte Colmorn, stud.med.
Peter Masny, assistent Alice L. Rasmussen,
studentersekretær Marie Bønnelycke.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 03/2002: Godkendt
med flg. tilføjelse til pkt.10. MM mener, at ekstra
radiologi skal skemalægges og ikke blot være et ekstra punkt i logbogen .

3. Meddelelser fra formanden: a) Annonceopslag
vedr. administrativ medarbejder til Klinikudvalgets
sekretariat har foreløbig medført flere henvendelser. b) Alice L. Rasmussen forventes at være sygemeldt på ubestemt tid p.g.a. operation m.v.. Sekretariatet kører således atter med stærk nedsat arbejdsstyrke i en periode. -Der er frigivet 150.000 til
hhv. database og tilskud til servicejob. c) Reception
for nye læger afholdes tirsdag d. 25.juni 2002 kl.
15.15 og hvem skal være festtaler nr. 50? .
4. Meddelelser fra studenterne: Intet

5. Konkrete sager til drøftelse: Intet. Punktet
streges fremover af dagsorden, idet konkrete sager
tages op som enkeltpunkter andetsteds på dagsordenen.
6. Budgetudvalget: a) LL valgt til ny budgetudvalgsformand 0g afløser for FWH.- FWH og LL
udfærdiger på lærergruppens vegne en skrivelse til
Sygehusdirektoratet vedrørende manglende økonomiske midler til indkøb af nedslidt undervisningsudstyr m.v.
7. Undervisningsplaner: a) På forespørgsel fra sekretariatet vedr. ny fordeling af studenter på medicinsk afd. Y og P, KAS Gentofte samt den nye ordning med E-105, E-106 og E-107, KAS Herlev oply-

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretær Louise Honoré
Træffetid:
Man-ons 15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer
Susan Post
Træffetid:
Man-fre 10–14

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

ser LL , at ordningen fungerer godt på Gentofte, og
JP mener, at det samme gør sig gældende på Herlev.
b) MM foreslår, at der i løbet af en students kliniske
ophold, afsættes 2 formiddage til ophold på Radiologisk afd., så studenten kan få bedre kendskab til bl.a.
udførelsen af radiologiske undersøgelser. LL mener
ikke, at der kan tages flere dage ud af et i forvejen
tæt pakket klinikophold. Studenten kan evt. følge
pt. ned og se undersøgelse. Emnet vil blive taget op
i semesterudvalgene.Semesterudvalgene skal indstille et evt. forslag til SFM, hvis der skal ske ændring.
8. Universitetssekretariatet: a) To medicinstuderende har rettet henvendelse til sekretariatet mhp.
tilladelse til at tage 9. semesters anæstesikursus på
Centralsygehuset i Næstved. - Sagen forelægges til
endelig udtalelse i SFM. - Centralsygehuset i Næstved er indstillet på, at der kan oprettes kurser i
anæstesi og evt. neurologi. KLU mener, at dette er
en god idé, idet det også vil kunne afhjælpe eventuelle pladsproblemer. - Sagen forelægges SFM til
endelig godkendelse.
b) Der er udsendt aktiv tilmelding til alle studerende for efterårssemesteret 2002 .
c) Sekretariatet mangler at udsendelse 4. semesters
materiale til udtalelse hos undervisningsansvarlige
på Glostrup og Gentofte. BB drager omsorg for,at
materialet tilsendes relevante afdelinger..
d) Evalueringsmateriale for 7-8 sem. (F-2001, E2001 og F-2002) mangler bearbejdning. Niels
Bækgaard vil gennemgå materialet .
e) Ny database til sekretariatet. Udarbejdelse af
endelig kontrakt med firmaet Ezentia afventer. Udkast foreligger, som har været forelagt IT-afd. på
KAS Herlev. Udvalget foreslår, at Bjørn Rasmussen,
(Centralindkøb) kontaktes mhp. gennemlæsning og
færdiggørelse af kontrakt.
f) Sekretariatet udsender “Rapport vedr.
komp.beregninger af 1998” til høring/korrektion, forinden beregning af kompensationsmidler til uv-afdelingerne påbegyndes for efterår 2001/forår 2002.
g) Kliniske lektorater er opslået med ansøgningsfrist den 22.05.02 - Aktuelle ansøgere er forvarslet
herom.
9. Studienævn for Medicin: Referat af 05.03. og
19.03. blev omdelt.
10. Eventuelt: a) Forslag af 28.04.02 “Målsætninger
og mål for medicinstudiet ved Kbh. Universitet” 4.udg.
udsendes til medlemmerne.
b) Simon Serbian foreslår, at listen over Klinikudvalgets sammensætning fremover også indeholder
e-mail adresser. Sekretariatet følger op herpå.
Mødet slut kl. 17.00. Næste møde afholdes mandag
d. 03. juni 2002 kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen
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REFERAT NR. 05/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
04. JUNI 2002 KL. 15.15.
Godkendt 27.06.2002
Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL),
Overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP), Afdelingslæge, dr.med. Lars Laursen, Overlæge, dr.med. Lene
Wallin (LW), Overlæge Poul Erik Helkjær (PEH),
Overlæge Thomas Lind (TL) stud.med. Dan Fuglø
(DF), stud.med. Christopher Schäfer (CS), stud.med.
Simon Serbian (SS), ekspeditionssekretær Birthe
Brogaard (BB), Assistent Alice Lehmann Rasmussen
(ALR), studentersekretær Christel A.B.Jørgensen (CJ)
Afbud fra: Overlæge Gunnar S. Lausten, Overlæge
Niels Bækgaard, Overlæge, dr.med N.E. Bille-Brahe,
professor, dr.med Arne Høj Nielsen, cand.med Mette
Marklund, stud.med. Jesper Søe, stud.med. Lotte
Colmorn, stud.med. Peter Masny, studentersekretær
Marie Bønnelycke.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 04/2002: Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Der har været
reaktion på KLU´s skrivelse af 27.05.02 til Universitetet vedrørende honorering af undervisningstimer.
Formanden orienterede om vicestudielederens redegørelse om emnet fra samme dags morgenmøde. Det
blev aftalt, at sekretariatet udsender kopi af overenskomsten til klinikudvalgets lærerrepræsentanter.
b) Vedr. 9. sem. anæstesikursus på Næstved sygehus
vil PEH forhøre sig med sygehusledelsen for yderligere afklaring.
4. Meddelelser fra studenterne: Dan Fuglø meddeler, at han afgår som næstformand og vil blive
efterfulgt af stud.med. Christopher Schäfer. CS indgår i 6.-9.semester udvalget. Thomas Storr-Poulsen
i kvalitets udviklings udvalget, og Peter Masny i ITudvalget.
5. Budgetudvalget: Skrivelse til Sygehusdirektoratet v/ Peter Orebo Hansen er udarbejdet v/
FWH og vil blive afsendt. - Stud.med. Christopher
Schäfer og stud.med. Simon Serbian er indtrådt i
budgetudvalget.
6. Undervisningsplaner: a) Det blev debateret
hvorvidt blodprøvetagningskurset på 7. semester skal
strække sig over 4 dage, eller om det kunne reduceres til færre dage. Forslag om intensivering til en
enkelt dag, hvor der evt. også kunne undervises i
venflonanlæggelse blev fremlagt. Klinikudvalget er
enige om, at det vil være en god idé at forsøge at
ændre kursets længde, hvorfor der arbejdes videre
ud fra dette med henblik på ændring fra efteråret
2002. - Professor O.Siggaard-Andersen orienteres
7. Universitetssekretariatet: a) Med henblik på
ansættelse af ny medarbejder er der indkaldt ansøgere til samtale den 13.06.02.
8. Studienævn for Medicin: Referat af 02.04. blev
omdelt.
9. Eventuelt: intet
Mødet slut kl. 16.15. Næste møde afholdes mandag
d. 02. september 2002 kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen P:\01
Adm.
Klinikudvalget
KA\KLU\Klu
2002\møder\referat fra møde 04.06.2002.cabj.doc

INFORMATION TIL MEDICINSTUDERENDE OG UNDERVISERE PÅ
BBH.
Dette semester (E2002) vil jeg have træffetid på
kontoret:
Onsdag fra kl. 13 – 17, bygning 20D, 2. sal, rum 280
På samme etage findes fag biblioteket med læsesal,
sundhedsvidenskabelige bøger, tidsskrifter, IT-adgang.
Studenterlokalerne er i bygning 8. Her findes 4 læselokaler, computerrum med 2 computere med internet
adgang, vagt rum med dyne/hovedpude, taske- og
garderobeskabe, telefon, kaffemaskine/el-kedel, bordovn og køleskab.

STUDIET
Der skal benyttes nøgle til studenterlokalerne efter
kl. 16 og i weekender. Nøgle til studenterlokaler og
taske-/garderobeskabe kan hentes på kontoret i træffetiden.
Med venlig hilsen
Line Brixen
Studentersekretær
Direkte tlf: 3531 3097
Mail: lmb01@bbh.hosp.dk

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 13.
JUNI 2002 KL. 15.00
GODKENDT
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Kjeld Lyngborg, lektor Henrik Arendrup, lektor Folmer Elling, overlæge Henrik Permin, overlæge Helle
Aggernæs, suppleant overlæge Dorthe Teilum, stud.
med. Peter Plomgaard (13. sem.), stud. med. Henrik
Løvendahl Svendsen (9. sem., RAS), stud. med. Stinus Ancher (7.sem.) sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretærer Thomas Rasmussen og Louise
Honoré, 3 7.semesters studerende fra Roskilde Amtssygehus.
Fraværende:
prof. Knut Aspegren, overlæge John
Vissing, overlæge Kjeld Kjeldsen, stud. med. Katrine Bagge Iversen (12. sem.), stud. med. AnneMarie Glargaard (11. sem), stud. med. Morten Vester-Andersen (10. sem.), Per Lehnert (8.sem), Jakob
Johansen (8. sem., RAS).
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse
af
dagsorden
Godkendt, dog med indsættelse af nyt punkt, som
blev behandlet som punkt 2.
2.
Kombineret kirurgisk ophold på Rigshospitalet og Roskilde Amtssygehus
Besøg af 3 studerende med organkirurgisk ophold på
Roskilde Amtssygehus kombineret med
ortopædkirurgisk ophold på Rigshospitalet. De studerende er utilfredse med opholdet på ortopædkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. De er utilfredse
med, at modtagelsen har været præget af tilfældigheder med manglende rundvisning, de har fået udleveret gammelt materiale med andre studerendes
navne, der har været problemer med kliniktimer,
forvagterne på afdelingen har ikke tid til at have
studerende med rundt, og der har manglet relevant
undervisning, hvilket betyder at de studerende ikke
har kunne skrive journaler. Det gælder både det hold,
der har været der fra den 22. april til 24. maj 2002 og
det hold som er startet den 27. maj 2002.
Det diskuteres, hvad der kan være årsag til, at det er
gået så galt. Sekretariatet har sendt materiale til
såvel studerende som undervisere, men dette kan
være druknet i alt det andet materiale som også er
sendt ud. Afdelingen har fået ny tutor, hvilket også
kan have skabt lidt forvirring.
Det besluttes, at der skrives et brev til afdelingen
om problemerne, og at formanden tager direkte kontakt til afdelingen for at få en snak om problemerne.
Herefter må det besluttes, hvad der skal gøres ved
sagen. Af muligheder nævnes det, at afdelingen kan
blive udelukket fra at få studenter til efteråret så
afdelingen har mulighed for at få rettet op samt at
kvalitetssikringsudvalget kan aflægge afdelingen et
besøg. Dette kan dog tidligst blive i forårssemestret
2003.
Det er uheldigt, at der ikke er nogen studenterrepræsentant fra 7. semester/RAS i klinikudvalget,
hvorfor de 3 fremmødte opfodres til at melde sig.
Mette Thomsen melder sig som repræsentant for 7.
semester – RAS/RASK.
3.
Godkendelse af referat
Godkendt
4.
Meddelelser
fra
formanden
Velkommen til studentersekretær Thomas Rasmussen, som går på 9. semester.
Farvel og tak til klinikudvalgsmedlem Peter
Plomgaard, 13. semester.
Knut Aspegren fratræder på eget initiativ sit professorat pr. 1. september 2002, han fortsætter dog som
konsulent og vil stadigvæk kunne hjælpe semester
udvalgene.

Angående hepatitisvaccine har lægelig direktør Helle
Ulrichsen meddelt, efter at der var opstået lidt forvirring om hvem der skulle betale vaccinen, at direktionen betaler vaccine til alle studerende, som ønsker at modtage denne. Henrik Permin aftaler det
praktiske med afdeling M og sekretariatet, det forventes at vaccinen kan gives fra semesterstart efteråret 2002.
Det har ikke tidligere været muligt at reservere
auditorium til før semesterundervisning var planlagt. Betingelserne er nu ændret, således at det nu
under særlige omstændigheder kan lade sig gøre via
servicecenteret.
5.
Meddelelser fra studienævn mm
Husk Workshop om ”klinisk ophold under den ny
studieplan” den 19. november 2002 kl. 13-18. Det er
for alle undervisere og studerende ved Københavns
Universitet
6.
Meddelelser
fra
sekretariatet
Sidste frist for semester tilmelding er nu udløbet. På
9.semester er der 100 tilmeldte til 60 pladser og på
13. semester er der 71 tilmeldte til 48 pladser. Fra
Amtets klinikudvalg, hvor klinikudvalget Rigshospitalet tidligere har lånt pladser, er der stort set fyldt
op på disse semestre. Der er afmeldingsfrist senest
1. august 2002, så der er selvfølgelig nogle som kan
nå at melde fra, men der vil stadig være plads problemer. Formanden har tidligere skrevet til studieledelsen om pladsproblemerne og bedt om at der
blev fundet nye pladser. Til stor ærgrelse har studieledelsen indtil videre først gjort noget ved problemet, når det har været meget slemt.
På 10. semester har ingen ønsket at komme på det
engelsk sproglige hold – bortset fra en for sent tilmeldt.
Angående evalueringsskemaer bliver der spurgt om
der skal laves nye evalueringsskemaer til 7. og 8.
semester. Det besluttes at spørge Knut Aspergren
til råds. Der er også evalueringsskemaer til 10. semester casebaseret undervisning i medicin og kirurgi.
Det diskuteres hvorvidt denne undervisning overhovedet er relevant på et semester som ellers kun
indeholder undervisning i sansefagene. Det besluttes,
at Henrik Permin og Henrik Arendrup sammen med
en fra studentergruppen og undervisere i sansefagene
kigger nærmer på om det er muligt at lave cases om,
så de bliver mere sansefagsrelevante. Sekretariatet
skriver brev om dette til underviserne i sansefagene.
7.
Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Velkommen til Stinus Ancher, som er ny
repræsentant for de studerende på Rigshospitalet og
Frederiksberg sygehus og Mette Thomsen som er ny
repræsentant for de studerende på Roskilde Amtssygehus og Køge Amtssygehus.
På Rigshospitalet virker det som om, der er en generel mat holdning til de studerende, og man skal som
studerende selv være meget opsøgende. Udover det
virker det, som om afdelingerne ikke ved, hvad man
kan og ikke kan som 7. semesters studerende.
Der mangler adgang til at kunne øve sig i laboratorierne på LKF.
9.sem.: Undervisning i ”trist besked” tager meget af
tiden fra opholdet på neurologisk og neurokirurgisk
afdeling. Sekretariatet henvender sig til LKF for at
høre om undervisningen kan ligge i en af de 2 frie
uger, de studerende har på 9. semester.
Der mangler udstyr ophthalmoskop, vibrationsgaffel
og andet udstyr til at skrive journal på neurologisk
afdeling. Tutor på afdelingen er blevet gjort opmærksom på problemet.
13. sem.: Pædiatriundervisning om eftermiddagen
på Amager hospital har ikke fungeret som planlagt.
8.
Evaluering af kliniske færdigheder
blandt 8. semester studerende efteråret 2000
Der er sket en betydelig fremgang siden sidste semester.
9.
Rapport vedrørende Psykiatrisk klinik,
Rigshospitalet
Kvalitetsudviklingsudvalgets rapport vedrørende
Psykiatrisk klinik, Rigshospitalet er meget positiv.
Helle Aggernæs foreslår at problemet med, at man
ikke får skrevet nok journaler, kan løses ved at man
er to studerende tilstede ved journaloptag – én som
optager journal og én som er observatør, som det
også foregår på 7. og 8. semester. Det undrer hende

STUDIET
i øvrigt at man ikke er ude i distriktspsykiatrien.
10.
Evt
Intet til dette punkt.
KAGE: Sekretariatet tager kage med på mødet torsdag den 22. august 2002

Referent: Studentersekretær Louise Honoré

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
2. MAJ 2002 KL. 15.00
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse
Godkendt.

af

dagsorden

2.
Godkendelse
af
referat
Godkendt.
Det besluttes at fremover udsendes det godkendte
referat via e-mails. Kjeld Lyngborg foreslår at forenkle godkendelsen af ikke godkendte referater.
Referatudkast sendes til formanden til kommentering og herefter kan klinikudvalgsmedlemmerne
komme med eventuelle kommentarer på mødet.
Opfølgning på punkt 3: Der er fortsat uklarheder
omkring den vedtagne profylaktiske hepatitis-vaccination af de studerende. Formanden tager kontakt
til
Helle
Ulrichsen.
Kjeld Lyngborg bakker op om klinikudvalgets tanke
om ikke at reducere holdantallet på Frederiksberg
(jf. sidste referat).
3.
Meddelelser
fra
formanden
Formanden har via deltagelse i arbejdsgruppen omkring Kommunikation og kliniske færdigheder, kendskab til et forslag om kobling af undervisningen til
OSVAL I, og herunder som led i den planlagte eksamen, at de studerende skal fremlægge og forsvare
deres OSVAL I-opgave mundtligt for resten af holdet. Der vil ikke blive givet karakter for den mundtlige fremlæggelse.. Blandt studentergruppen er der
positiv stemning overfor dette. Det bedste tidspunkt
at lave denne fremlæggelse vil være lige før aflevering, så den studerende kan nå at få eventuelle forslag eller rettelser med i opgaven.

4.
Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.
5.
Meddelelser
fra
sekretariatet
Kjeld Kjeldsen har meldt sig som underviser til casebaseret undervisning i medicin på 10.sem.
Evalueringer fra 4. semester, som har været på 14
dages hospitalsophold, for at få et indtryk af hvordan
sygehusvæsnet fungerer, er med stor spredning, men
ellers rimelig tilfredsstillende. Der er sendt et eksemplar til de afdelinger, som havde studerende.
Klinikudvalgets sekretariat har talt evalueringsskemaer op og der er forbløffende dårlig svarprocent,
også fra 8. og 10. semester hvor underskrift fra tutor
er koblet til aflevering af evalueringsskema. Fra 8.
semester er der for logbog modtaget 49/83 (59%), for
klinisk ophold 102 (60%) og for patologi 31 (39%).
Fra 10. semester er der kun modtaget 65 (46%) for
casebaseret undervisning.. Fra 12. semester er der
kun modtaget 4/60 (7%)!. Det diskuteres, hvordan
man kan gøre de studerende opmærksomme på vigtigheden af at aflevere evalueringsskemaerne. Det
besluttes, at de studerende til introduktionen på 7.
semester skal orienteres om hvilke ændringer evalueringerne har ført til de sidste semestre, så de
studerende forstår at evalueringerne rent faktisk
fører til noget. Desuden skal der kort stå på
evalueringsskemaerne, hvad formålet er med disse.
I øvrigt vil der blive sat et pilotstudie i gang på
Rigshospitalet, hvor tutor står for at udlevere
evalueringsskemaerne, så evalueringsskemaerne ikke
drukner i introduktionsmaterialet.
Fakultetet har besluttet, at den hidtidige ordning
med at Roskilde-holdene har ortopædkirurgisk ophold på Rigshospitalet fortsætter.
11. semester har henvendt sig til sekretariatet fordi
de er utilfredse med at studiesalen lukker allerede
kl. 15:30 og at der er lukket 1. maj og så er pensum

større end det er i amtet. Til dette svarer Folmer
Elling at der ikke kan være åbent 1. maj, da folk på
vej til og fra Fælledparken vil bruge toiletterne og
at der ikke er tildelt ressourcer til at holde længere
åbent. Studiesals vagterne er ikke interesserede i at
holde mere åbent tæt på eksamen og mindre åbent,
når eksamenen ikke er så tæt på og studiesalen bruges mindre. Med hensyn til pensum, så er det som
det skal være, men eksaminator skal selvfølgelig
ikke fortabe sig i små detaljer af mindre betydning.
Der har været problemer med adgangskortene til
læselokalerne. Dette skyldes at Dansikring har brugt
samme nummre til flere kort og systemet derfor er
gået ned. Dansikring er kontaktet om at dette
Knut Aspegren meddeler at der er blevet stjålet 15
stole (”7-eren”) fra auditorium E, og at det næsten
kun kan være personer med lokale kendskab som har
gjort dette. Nu skal alle stolene i auditorium E
mærkes og man må eventuelt overveje om auditorium E skal aflåses og de studerende i stedet må gå
gennem laboratoriegangen.
6.
Meddelelser fra semestrene
7.sem.: Der er ingen som har meldt sig til repræsentant for 7. semester. Evt. må man henvende sig til
dem via en forelæsning og opfodre til at der bliver
fundet en repræsentant snarest.
9. sem.: Der ses med glæde at man har mulighed for
at modtage undervisning på engelsk på 10. semester,
men samtidig med bekymring over at man kan risikere at blive tvunget til det. Bekymringen går på det
faglige niveau, dels pga. bekymring om at de udenlandske studerende, som skal gå på holdet er så dårlige til engelsk, at der vil blive brugt for meget tid
på sproglige
forklaringer, dels mangler der information til de studerende om hvordan det rent praktisk skal foregå.
Der var enighed i klinikudvalget om at man bliver
nødt til at sikre dette ikke sker. Undervisningen
kunne f.eks. følges af en person, som kan gribe ind,
hvis det faglige niveau ikke opretholdes. Der rettes
en henvendelse til studienævnet om dette.
11.sem.: Anne-Marie er ved at lave et generelt brev til tutorer på de semestre, hvor der er
kliniske ophold. Der er en del kommentarer til brevet og Anne-Marie vil arbejde videre med det.
12.sem.: Det ville være rart, hvis der var
lidt mere system i klinikerne, så man f.eks. havde
neurologi og neurokirurgi samtidig. Sekretariatet
vil sammen med Katrine Bagge se på om dette kan
lade sig gøre.
7.
Kirurgisk ophold på urologisk afdeling,
Rigshospitalet
Der er kommet et hold studerenter som har været
meget glade for deres kliniske ophold i foråret på
urologisk afdeling. Det er godt at se at de tidligere
henvendelser til afdelingen har båret frugt.
8.
Evt.
Knut Aspegren har lavet en undersøgelse om læring
af basal lægelig interview- og informationsmetode i
praksis hos 13. semester studerende, som viser at
der er nogle huller i interviewteknik, bl.a. mangler
der en del struktur i interviewet, men til gengæld er
de gode til at have god kontakt med patienten. Nu
sættes der en undersøgelse i gang hvor 7. 8. semester studerende undervises yderligere i interview
teknik under de kliniske ophold, for at se om dette
skulle gøre de studerende bedre.
Henrik Løvendahl Svendsen efterlyser en database
med relevant klinisk materiale, som kan bruges som
supplement til den kliniske undervisning, efter at
LKF’s datasal er blevet lukket. Det vil være en mulighed at klinikudvalget opretter en hjemmeside, hvor
der kunne være relevante links til gode hjemmesider. Der stilles forespørgsel til de forskellige afdelinger om gode links til deres speciale på internettet,
og klinikudvalget vil arbejde på at få lavet en hjemmeside.

KAGE: Helle Aggernæs tager kage med til mødet
den 13. juni 2002

Referent: Studentersekretær Louise Honoré
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KÆRE INTERNATIONALE KONTAKTPERSONER (O.A.)

Det internationale Kontor er igen begyndt at modtage opslag af forskellige eksterne forskerstipendier
til de kommende akademiske år med frister typisk i
efteråret 2002. Disse opslag vil løbende blive lagt ud
på hjemmesiden http://www.ku.dk/sa/inter under
„Andre stipendier m.m“.

Hvis der er nogen af jer der ikke længere er institutkontaktpersoner for internationale forhold, så bedes
I venligst skrive tilbage og oplyse navnet på jeres
afløser samt e-mail.
På forhånd tak for ulejligheden

Mange hilsener

Elin Kibsgaard

Det internationale Kontor / The International Office
Københavns Universitet / The University of
Copenhagen
Fiolstræde 24, P.O.B. 1143, DK-1010 København K
bep@adm.ku.dk - tel. + 45 35 32 39 02, fax + 45 35 32
39 00

FAKULTETSPRISERNE TIL
UNGE FORSKERE
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet uddeler ved Fakultetsdagen d. 21.
oktober 2002 to priser a 10.000 kr. til unge forskere
der som 1.forfatter har publiceret originalarbejder i
internationale tidsskrifter.
Priserne kan søges af unge forskere som ikke er fyldt
35 år den 1.10.02. Priserne gives for de 2 bedste
artikler publiceret i perioden 1.1.2001-1.9.2002.
Væsentlige bedømmelseskriterier er originalitet,
klarhed og impact.
Ansøgning skal indeholde 1/2 sides curriculum vitae,
publikationsliste, det enkeltarbejde som ønskes bedømt, kort begrundelse for valget af det indsendte
arbejde samt kort redegørelse for arbejdets faglige
kontekst inkl. formelle oplysninger om evt. ph.d.
studie, laboratorie/afdelingstilknytning, vejleder,
mentor.(Højst 1 A4 side).
Priserne kan søges af ph.d.-studerende, indskrevet
ved fakultetet og i øvrigt af alle ansatte ved SVF og/
eller Københavns Universitetshospital. - Internt såvel som eksternt finansierede.

Ansøgningerne bedømmes af fakultetets Forskningsudvalg som afgiver indstilling til dekanen. Dekanen
træffer den endelige beslutning om pristagerne.
Ansøgning i 5 eksemplarer skal foreligge i fakultetskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200
København N., senest d. 15.september 2002 kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Ralf Hemmingsen
Ulla Wewer
Dekan
Prodekan

Birgitte Nauntofte
Prodekan
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER UGE 36
Dag
Man
Tir

Dato
2/9
3/9

Telefontid
1500 – 1600
1100 – 1200

Ons
Tor

4/9
5/9

1600 – 1700
1500 – 1600

TræffetidVejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
1200 – 1500
Lone-Emilie Rasmussen
og Ture Karbo
00
00
17 – 20
Gordon Thomas Jehu
00
00
16 – 19
Ulrik Bodholt

Dato
9/9
10/9

Telefontid
1500 – 1600
1100 – 1200

TræffetidVejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
1200 – 1500
Lone-Emilie Rasmussen
og Ture Karbo
1300 – 1600
Jes Niels Braagaard
Ons
11/9
1230 – 1300
Kun vejl. for udenlandske læger
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Ons
11/9
1600 – 1700
1600 – 1900
Ulrik Bodholt
Tor
12/9
1500 – 1600
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan ikke længere rettes til én specifik
international vejleder pga. omstrukturering af studievejledningens arbejdsopgaver.
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent på hverdage: 0900 – 1600

STUDIEVEJLEDERNE -

HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk
Vi kan blandt andet bruges til følgende:
- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.
Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.
Studievejlederne har tavshedspligt !!!
Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.
Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.
Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.
Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. oktober 2002.

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.
Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

TRÆFFETIDER UGE 37
Dag
Man
Tir

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation.
Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

MERIT

Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. oktober for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2003 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 2003 fredag 28. februar 2003.

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!
Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

1. OKTOBER 2002 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i efterårssemesteret 2002 tirsdag 1. oktober. Kun
ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb og
blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på,
at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor
at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for
fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2002 i dette semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

REGLER VED EKSAMEN

STUDIET
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

EKSAMENSTILMELDING
FASE II
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universitetets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 37, mandag d. 9. september til onsdag d. 11.
september 2002 (begge dage inklusive)
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMINER
STUDIEORDNING AF 2000
1. DEL NY ORDNING
1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom
på at man skal have deltaget i denne tentamen
efter 1. studieår !
Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskursus i Kemi
Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.
2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig almen medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kursus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.
Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.
For at komme på 2. del skal man have bestået cellebiologi og basal humanbiologi !
2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integreret Organkursus I og tentamen i
metodelære.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.

Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
·
for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
for eksamen i mikrobiologi: godkendt
mikrobiologikursus.
for eksamen i videnskabsteori II: godkendte
skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhinolaryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.

GAMMEL STUDIEORDNING
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
·
godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
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semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksaminer.
Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vigtigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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STUDIET

Fase I

OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære på 3. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle
skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi,
statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal
være afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til eksamen i integreret organkursus
skal man have godkendt sit dissektionskursus samt
have afleveret og fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

OSVAL-EMNEKATALOG FOR
EFTERÅRSSEMESTERET

Emnekataloget for forårets OSVAL I opgaver kan
afhentes i kommoden udenfor studieekspeditionen,
lokale 9.1.33.
Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder
før fordelingen på institutter og afdelinger har fundet sted! Dette sker som anført i emnekataloget i
begyndelsen af forårssemestret.
Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig
om OSVAL I generelt og for at studere forårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker
efter introduktionens første dag, og skal sikre en
retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af pladsmangel på de ønskede institutter og afdelinger.
ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med
ønskede institutter/afdelinger før der træffes aftale
med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til
aftaler indgået før den centrale fordeling har fundet
sted.
Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan
læses i emnekataloget - og har du spørgsmål efter
læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.
MVH
Studieekspeditionen

Fase II
LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER
I efteråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser:
Dato
26.09
26.09
01.10
03.10
03.10
08.10
10.10
10.10
15.10
17.10
17.10
22.10
24.10
24.10
29.10
31.10
31.10

Tid
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30

Emne
IV adgang
IV adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur
Genoplivning
IV adgang
IV adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

Åbnes for tilmelding
4. september
4. september
4. september
4. september
4. september
11. september
11. september
11. september
18. September
18. september
18. september
25. september
25. september
25. september
2. oktober
2. oktober
2. oktober

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske ved henvendelse på telefon 35
45 54 04 på hverdage mellem kl. 08.00-15.00. Tilmelding kan også ske
ved personlig fremmøde i LKF’s sekretariat i ovenstående tidsrum. Tilmelding er bindende og udeblivelse uden forudgående afbud vil medføre
karantæne for tilmelding til øvrige aftenkurser i dette semester.

Laboratorium For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder forud for og under fase II studerendes klinikophold på Rigshospitalet.
LKF
ligger
i
Teilumbygningen, afsnit 5404.
I samme afsnit ligger også 6 læselokaler som Klinikudvalget Rigshospitalet står for. Adgang til disse
kan ske hele døgnet. Dog skal man
på hverdage mellem 17.00-08.00
og i weekender og helligdage have
et ID-/adgangs-kort for at kunne
lukke sig ind. Studerende ved KRH
får dette automatisk, hvorimod
studerende fra andre klinikudvalg
skal henvende sig i sekretariatet
for Klinikudvalget Rigshospitalet
for at få et.
LKF afholder kurser i aftentimerne Disse kurser henvender sig
til alle på fase II uanset tilknytning til klinikudvalg. Studerende
på fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder eller at genopfriske disse er meget velkomne til
at melde sig til disse kurser.

VKO - VALGFRI
KURSER OG OPHOLD
FØLGENDE FORELÆSNINGER
ER BYTTET SÅLEDES:
Tor. d. 17.10. kl. 08.15-09.00 - Myelomatose/
Mb.Waldenstrøm – Hans E. Johnsen
Fre. d. 08.11. kl. 10.15 – 11.00 – Kir. Behandling af
lungesgd. – Henrik Arendrup
Venlig hilsen
Lili Hansen
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
*
Hospitalsafdelinger
*
Videnskabelige institutter og laboratorier
*
Almen lægepraksis og speciallægepraksis
*
Samfundsmedicinske institutioner
*
Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a)
på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b)
udenfor semestermånederne
eller
c)
have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.
Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.
KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.
Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.
Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).
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ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de dertil fremstillede attestationsblanketter.
En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-

KØBENHAVNS UNIVERSITET
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

TILMELDING TIL
EKSAMEN
Til eksaminer og tentamener for
medicinstuderende under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2002/03
Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perioden:

Mandag den 9. september - onsdag den
11. september 2002 (begge dage inkl.)
Bemærk, at der kun er indtegning på
Panum i 3 dage denne gang!

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begrænsninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lignende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursuskataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26
Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.
God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

Indtegningen finder sted i Vandrehallen (ved Dam
Auditoriet), Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B,
bygning 9, 1. sal.

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores
eksamenssystem.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag - onsdag:
Kl. 9.00-15.00.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Der vil blive stillet computere op, så du kan tilmelde
dig over nettet på punkt.ku.dk. Det er muligt at søge
råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskontoret. For at melde dig til eksamen over nettet
skal du bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode,
kan du fra den 2. september få en ny udleveret i
Ekspeditionen i bygning 9.1.33b (og ikke på eksamenskontoret som hidtil).
Du kan allerede nu og frem til den 15. september
melde dig til eksamen på punkt.ku.dk.
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk.

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (juni t.o.m. søndag
den 15. september) skal du gå ind på punkt.ku.dk og
klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du har
tilmeldt dig, er din tilmelding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 15. september kan du KUN se dine tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”
Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis tilmeldinger”). Desuden vil vi ca. 3 uger efter indtegningen hænge lister op på tavlen i Vandrehallen, der
viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegningen (kan kun ske i dagene 9.11. september).

Der er dog åbent for tilmelding over
nettet til søndag den 15. september

EDB-STUDIESALENE V.2002

vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Med venlig hilsen
Studieekspeditionen

Studietilbud

Vigtig information til alle brugere af computerfaciliteterne på EDB-studiesalene.
Pr. 2. september er der sket en del ændringer på
EDB-studiesalene. Det har direkte betydning for dig
som bruger, og du bedes derfor læse nedenstående:
·
Adgangsforhold ændres, herunder brug af KU
ID-kort
Dørene ind til faciliteterne i bygn. 9 vil
fremover være lukket 24 timer i døgnet – dog således at dørene kan åbnes uden brug af kort i tidsrummet 8-17 på hverdage (altså lukket, men ikke låst).
Forsøg ikke at holde dørene åbne ved f.eks at sætte
noget i klemme, da alarmen herved vil gå i gang…I
den forbindelse er det værd at minde om, at det er
ulovligt at lukke andre personer ind på studiesalene
– også selvom de banker på. Dit adgangskort vil
fremover være dit nye studiekort/KU ID-kort. Du
skal benytte den pinkode du har fået sammen med
kortet. Har du penge på din nuværende konto bliver
de selvfølgelig overført til dit nye kort automatisk.
Har du ikke fået dit kort endnu, skal du indsende den
blanket du har fået med posten. Har du gjort det,
men stadig ikke fået dit studiekort, skal du henvende
dig til driftsafdelingens administrationskontor, rum
5.1.15, IKKE på edb-studiesalene.
·
Oprettelse for nye studerende
Alle nye studerende bliver automatisk oprettet som brugere af faciliteterne på EDB-studiesalene

ved studiestart. Der er blevet udsendt e-mail til alle
nyoprettede studerende på deres .KU e-mailadresse.
Denne e-mail indeholder oplysning om brugernavn og
password.

Welcome to

Skulle du have yderligere spørgsmål, kan du se under
nyheder på www.mdb.ku.dk for uddybende kommentarer. Eller spørge en af de venlige (men travle)
vagter som er på arbejde mandag til fredag 10 til 17.

The University of Copenhagen would like to
WELCOME
all foreign guests to Copenhagen
***
15.30 - 18.00
Welcome arrangement at your faculty
***
18.00 - 21.00
Københavns Universitet - University of Copenhagen
Festsalen – Celebration Hall
Frue Plads – 1017 København K
***
21.00 —
The International Café
Nachspiel in Studenterhuset
Købmagergade 52
***

Som bruger på EDB-studiesalene har du adgang til
computere mange steder:
Bygn. 1.2 (alle lokaler)
Bygn. 9.2 (der hvor vores kontor ligger)
Bygn. 21.1
Biblioteket
samt – som noget helt nyt - Teilum (1. sal, ud mod
Fælledparken) ved Rigshospitalet, hvor der ca. den
10. september vil være kommet 36 nye maskiner op.
I alt har vi nu i omegnen af 225 arbejdsstationer. Så
brug dem flittigt…
Vi håber at alt kommer til at glide så smertefrit som
muligt. Du kan hjælpe, ved at gøre din kæreste,
læsemakker, elsker, ven, fjende, sidekammerat mv,
opmærksom på dette opslag.
Mvh
Alle os på EDB-studiesalene

INTERNATIONAL DAY 2002
MONDAY SEPTEMBER 16
University of Copenhagen

Please contact your faculty secretariat for further
information
Yours sincerely,
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
The International Office
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STUDIET & ANNONCER

MEDICINSK KVINDE- & KØNSFORSKNING
Program for symposium, efterår 2002

Emne: Mini-Symposium
Tema: Kønnet som en social konstruktion? - om
den moderne kønsdebat i et magt- og sundhedsperspektiv
Tid:
23/9 - 30/9 - 7/10 - 21/10 - 28/10
Sted:
Panum Pavillonen - 42-01-09
Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle
med interesse for temaet
Underviser: Lektor Birgit Petersson
Kontaktperson: Sekretær Marianne Holck Christensen Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 67
e-mail M.H.Christensen@pubhealth.ku.dk

SYMPOSIUM
Plants, Pathogens & Symbionts
Friday September 13, 2002 10.30-17.40
Botanical Auditorium, Gothersgade 140, Copenhagen
Organizer:
Karen Skriver, Department of Protein Chemistry, Institute of Molecular Cell Biology,
Copenhagen University. E-mail: ks@apk.molbio.ku.dk
Program:
10.30 – 11.20
John Mundy, Copenhagen University.
Regulation of cell death and acquired resistance
to pathogens. Brodersen et al. (2002) Knockout of
Arabidopsis Acd11 encoding a sphingosine transfer
protein causes activation of programmed cell death
& defense. Genes & Develop. 16, 490-502.
11.20 – 12.10
Jonathan Jones, John Innes Center,
Norwich. Levels of plant disease resistance gene
function. Kruger et al. (2002) A tomato cysteine
proteinase required for CF-2-dependent disease
resistance & suppression of autonecrosis. Science 296,
744-7.
12.10 – 13.00
Paul Schulze-Lefert, Max-Planck
Institute, Cologne. Induced cell polarity in plant
defence. Kim et al. (2002) Calmodulin interacts with
MLO protein to regulate defense against mildew in
barley. Nature 416, 447-51.
13.00 – 14.00
Lunch
14.00 – 14.50
Birger Lindberg-Møller, Royal
Agricultural & Veterinary University. Cyanogenic
glucosides in plant defense. Tattersall et al. (2001)
Resistance to an herbivore through engineered
cyanogenic glucoside synthesis. Science 293, 1826-8.
14.50 – 15.40
John Pickett, IACR Rothamsted.
Induction of plant-derived signals imitating or
elicited by insect feeding. Pickett & Poppy (2001)
Switching on plant genes by external chemical signals. Trends in Plant Sci. 6, 137-9.
15.40 – 16.00
Coffee
16.00 – 16.50
Michael Udvardi, Max-Planck
Institute, Golm. Functional genomics of nodule
differentiation. Kaiser et al. (1998) Characterization
of an ammonium transport protein from the
peribacteroid membrane of soybean nodules. Science
281, 1202-6.

16.50 – 17.40
Jens Stougaard, Aarhus Univ. Plant
genes regulating root nodule initiation &
development. Stougaard (2001) Genetics & genomics
of root symbiosis. Curr. Op. Plant Biol. 4, 328-35.
The meeting is generously sponsored by The Plasmid
Foundation and The Institute of Molecular Biology,
Copenhagen University.

Registration fee covers scientific program, exhibition,
lodging, meals and transportation from Odense.
Regular fee: Members 2500 Kr. Non-members 3000
Kr. Reduced fee for Ph.D. and speciale students:
Members 1250 Kr. Non-members: 1500 Kr. One-day
participants: 500 Kr. The number of participants is
limited to 100. Deadline for registration and abstracts:
October 11, 2002.

Everybody is welcome. Registration is not necessary.

31ST ANNUAL MEETING
”Frontiers in Life Sciences”
Monday, October 28 – Wednesday, October 30, 2002
Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn
Program:
Monday, 28. October, 2002:
12.00 – 13.00
Arrival and registration.
14.00 – 17.00
SYMPOSIUM I: Stem Cells in
Basic Research and Medicine
Organizers: Jens Høiriis Nielsen and Jesper Troelsen,
Copenhagen University and Steffen Junker, Aarhus
University.
Invited Speakers:
Jens Zimmer Rasmussen, Department of Anatomy
and Neurobiology, University of Southern Denmark,
Odense, Denmark: Introduction: A Stem Cell Primer.
Sten Jacobsen, Department of Stem Cell Biology,
University of Lund, Sweden: Self-renewal of multipotent long-term repopulating hematopoietic stem cells
Poul Maddox-Hyttel, Department of Anatomy and
Physiology, The Royal Veterinary and Agricultural
University, Copenhagen, Denmark: Nuclear transfer
in somatic cell cloning
Sally Dabelsteen: Department of Medical
Biochemistry and Genetics, University of
Copenhagen, Denmark: Keratinocyte stem cells
Ulrik Frandsen, Department of Developmental
Biology, Hagedorn Research Instiute, Gentofte, Denmark: Pancreatic stem cell differentiation into endocrine
cells
19.00 – 20.30
EMBO LECTURE: Ernesto
Carafoli, Padova, Italy: The calcium signal and its
control by membrane transporters.
Tuesday, 29. October, 2002:
09.00 – 12.00
SYMPOSIUM II: Nanotechnology
and Imaging in Molecular Cell Biology
Organizers: Karen Skriver and Martin Berchthold,
Copenhagen University.
Invited speakers: Peter Lipp, Laboratory of
Molecular Signalling, The Babraham Institute,
Cambridge University: Calcium imaging and fluorescent proteins.
Ole Thastrup, Bioimage A/S: Redistribution – throwing
light on drug discovery.
Thomas Bjørnholm, Nano-science Center, University
of Copenhagen: Single enzyme action studied by atomic
force microscopy
Ulrik Gether, Molecular Pharmacology, University
of Copenhagen: Imaging neurotransmitter transporter
function: From single molecules to living cells.
Registration
and
www.biokemi.org.

membership

Secretariat
Vivian J. Burgaard, Danish Society for Biochemistry
and Molecular Biology, Department of Clinical
Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup,
Denmark. vjb@dcb-glostrup.dk. Tel: 43 23 24 58. Fax:
43 23 39 29.

STØTTEMULIGHEDER VED DEN
FRANSKE AMBASSADE

Fransk-dansk samarbejde inden for forskning og videregående uddannelser

Fagområder: alle fag på videnskabeligt niveau

Hvem kan søge?
·Universitetsstuderende, der har fuldført mindst 4
års studier
·Forskere, der er part i et dansk-fransk forskningsprojekt
·Gæsteforelæsere inden for rammerne af et danskfransk universitetssamarbejde
Hvilken støtte kan opnåes?
·Studerende kan opnå en flybillet Danmark-Frankrig
t/r
·Forskere kan opnå støtte til:
-Rejse- og opholdsudgifter (der ydes typisk pr. projekt / pr. år 2 flybilletter Danmark-Frankrig t/r og 3
diæter à 110 •)
-Bilaterale seminarer, kongresser, symposier,
workshops og.lign.
-Publicering af franskrelaterede værker
·Gæsteforelæsere kan opnå støtte til rejse- og
opholdsudgifter (der ydes typisk pr. person / pr. år 2
flybilletter Danmark-Frankrig t/r og 3 diæter à 110
•
)
.
Hvordan søger man?
Studerende, forskere og gæsteforelæsere kan hente
ansøgningsformularer på følgende adresse:
http://www.amba-france.dk/dk_rfdk_scient.htm
Ansøgningsfrist: Begyndelsen af oktober gældende
for midler til uddeling det følgende kalenderår.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Videnskabs- og universitetsafdelingen ved Den franske Ambassade i København.
Kontakt: Lena Nebsager
Tlf.: 33 67 01 77
Fax: 35 26 62 13
ln@amba-france.dk

on-line:

Annoncer
BOG SÆLGES
Rang, Dale, Ritter: Pharmacology. 4. udgave.
Pæn stand. Nypris 650 minus rabat, sælges for
350,- Kontakt Alex på 35370202#424 eller
reno@studentergaarden.dk

TURNUSBYTTE

Haves turnus i Viborg Amt med start forår
2003…..desuden baby og kæreste med arbejde
i København.
Ønskes turnus i hovedstadsområdet eller i
pendlerafstand......
Ring til Kristine på tlf: 3534 7877 eller mail på
khommel@mdb.ku.dk

STUDENTERJOB
Stud. med.er søges til
videnskabelige projekter

Er du interesseret i at høre nærmere, så ring til
Merete Bendixen for en uforpligtende snak eller
en aftale om at mødes.

Afdeling for Epidemiologisk Forskning på Statens Serum Institut søger medicinstuderende til
forskningsprojekter om kronisk leddegigt, kræft
og dissemineret sclerose.

Med venlig hilsen
Merete Bendixen, cand. scient
Morten Frisch
tlf 3268 3722
afdelingslæge, ph.d., dr. med
email mtb@ssi.dk
Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S

Vi skal bruge 4-5 medicinstuderende til interview- og indtastningsarbejde. Arbejdstiden er fleksibel, men minimum 6-8 timer om ugen og med
mulighed for mere (bl.a. i ferier). Arbejdet vil
foregå efter nærmere aftale og kan finde sted
både formiddag, eftermiddag og aften. Aflønning
efter studentertakst.
Fortsættes
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ANNONCER
SKOLARSTIPENDIAT TIL OSTEOPOROSEFORSKNING

JOBOPSLAG

Til projekt vedrørende sammenhængen mellem knoglecellers kommunikation og udviklingen af osteoporose,
søges en selvstændig medicinstuderende, gerne med overstået 6. semester, som har lyst til at udføre
fuldtidsforskning i et år.

STUD.MED eller
STUD.SCIENT.SAN.PUBL søges til
databaseopretning ved Center for
Alkoholforskning

Projektet udføres på Klinik for Osteoporoseforskning, som er en del ad Endokrinologisk Klinik på Hvidovre
Hospital. Du vil under supervision få ansvaret for udførelse af en selvstændig del af ovenstående projekt.
Arbejdet indebærer oplæring i cellebiologiske og molekylærbiologiske teknikker, såsom celledyrkning, PCR,
proliferations assays, video/calcium imaging m.fl. Hvis du har interesse for arbejde med forsøgsdyr, er der
også mulighed for dette. Endvidere vil du komme til at deltage i udtagelse af knoglemarv fra forsøgspersoner til isolering af knoglecellerne.
Som afslutning på projektet vil du komme til at fremlægge resultaterne af projektet ved et større
videnskabeligt møde. Endvidere er du sikret at blive medforfatter på mindst én (evt. flere) publikationer i
internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter.
Du kommer til at arbejde sammen med såvel læger, molekylærbiologer, laboranter som andre studerende.
Ansættelsen er fra 1. november 2003 eller senere og et år frem. Lønnen udgør kr. 7.500,- pr. måned.
Hvis du er interesseret bedes du snarest muligt henvende dig til
Læge, Ph.D. Niklas Rye Jørgensen
Klinik for Osteoporoseforskning
Afsnit 545
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon 36 32 32 32
Email: niklas@dadlnet.dk

LØNNET STILLING SOM FORSKNINGS ASSISTENT
PET Kardiologisk Forskningsenhed, Hjertecenteret, Rigshospitalet

Medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende søges til arbejde med at oprette database
Arbejdet skal ske som et første led i et større
projekt, hvor cancerforekomsten blandt en større
gruppe mennesker skal undersøges. Vi ved som
udgangspunkt at denne gruppe har et større og
længerevarende indtag af alkohol end baggrundsbefolkningen og formålet med projektet er derfor at undersøge om dette forbrug påvirker risikoen for at få kræft specielt mht. GI-kanalen og
leveren.
For at kunne gennemføre dette projekt er det
nødvendigt entydigt at identificere de personer,
der er opført datamaterialet. Derfor søges to
studerende til at isolere disse medlemmer i et
større datamateriale. Det understreges, at du
kun vil indgå i selve oprettelsen af databasen og
ikke i den videre databehandling.
Arbejdet forventes at vare omkring en måned
ved 15 timers arbejde om ugen. Starten forventes at være primo oktober. Det vil være muligt
at tilpasse arbejdstiderne til studierne.
Lønnen vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT.

Forskningsinteresseret stud.med. søges til afvikling af komputer-baseret billedanalyse i forbindelse med
PET-skanninger af hjertet.
PET Kardiologisk Forskningsenhed beskæftiger sig med non-invasive målinger af myokardie flow og metabolisme hos raske forsøgspersoner og hos patienter med kardiovaskulære sygdomme.

SIF opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at
søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk
tilhørsforhold

KVALIFIKATIONER
7 semester. Flair og interesse for anvendelse af komputere. Ansøgere med interesse for kardiovaskulær
forskning vil blive foretrukket.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås
ved henvendelse til forskningsmedarbejder Lau
Caspar Thygesen på telefon 39 20 77 77 eller på
SIF’s hjemmeside www.si-folkesundhed.dk

ARBEJDS OPGAVER
Komputer-baseret anatomisk omorientering af hjerte PET billeder.Ved ansættelse i stilling vil der blive
arrangeret kortvarig lønnet oplæring.
LØN
Timeløn svarende til FADL’s ventilatør aflønning.
ARBEJDSTID
Variabel, i gennemsnit ca 10 timer ugentligt, fortrinsvis efter klokken 16. Forskningsassistenten vil i vid
udstrækning selvstændigt kunne planlægge sin arbejdstid.
ANSØGNING
Motiveret ansøgning og CV (max 1 A4 side; bilag ønskes ikke) fremsendes til PET Kardiologisk Forskningsenhed, Afsnit 9201, Rigshospitalet, Juliane Mariesvej 24, 2100 Kbh Ø, senest den 16
september 2002. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 1. reservelæge, PhD Klaus
F Kofoed kkofoed@pet.rh.dk
(mail evt telefonnummer hvis du ønsker at blive ringet op).

OSVAL-2 OPGAVE.
Emne: Bakteriel meningitis i Danmark.
Er du interesseret i at indgå i en gruppe, der har
til hovedformål at beskrive ætiologi og resistensforhold ved bakteriel meningitis i Danmark, samt
at analysere indikatorer for kvaliteten i diagnostikken heraf? Mikrobiologiske data og i mindre
udstrækning infektionsmedicinske kliniske data
vil udgøre råmaterialet. Det vil være en fordel,
men er ikke obligatorisk, at du har forhåndskendskab til infektionsmedicinske forhold og til
databaser, men interessen herfor vil være nødvendigt. Dataindsamlingen vil finde sted fra sommeren 2002 og strække sig over 3 måneder.
OSVAL opgaven vil udgøre en mindre andel af
det samlede projekt. Såfremt du er interesseret,
er du velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Christian Meyer, 1.res., medicinsk klinik I, BBH,
3531 2863 e-mail cnm@dadlnet.dk, ops 502 16
154

BØGER SÆLGES 10.SEM.
Oftalmologi 600 kr (nypris 800).
Øre- næse- og halssygdomme 500 kr (nypris
ca.700).
Begge fuldstændig ubrugt.
Ring 61 71 61 12

Hvis dette har din interesse, skriv da en kort
ansøgning snarest muligt og inden den 15. september 2002. Ansøgningen bedes mærkes: ”J.nr.
0.4.1.2.80” og sendes til:
Lau Caspar Thygesen
Forskningsmedarbejder
Statens Institut for Folkesundhed
Center for Alkoholforskning
Svanemøllevej 25
2100 København K.

Statens Institut for Folkesundhed er et selvstændigt sektorforskningsinstitut under
Sundhedsministeriet. Instituttet udfører
forsknings- og udredningsvirksomhed om befolkningens sundhed og sygelighed og om sundhedsvæsenets funktion.

BOG SÆLGES
Kirurgisk Kompendium bind 1-2, 2. udg. 1996.
2000,Ring til Line på 38 79 92 26

BOG SÆLGES
TURNUSBYTTE
Haves: Næstved, start forår 2003
Ønskes: Kbh. Amt, HS, Frederiksb. Amt
MVH, Kiran Anderson
e-mail: nuggimus@post.tele.dk
tlf: 3956-0256

Human Behavior. Som ny. Ingen over-/understregninger. Kr. 250,kim_andreas@hotmail.com

LÆSEMAKKER SØGES

til mikrobiologi- og farmakologi- eksamen i januar 2003.
Ring til Steffen på tlf.: 28948249 eller 36443777.
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JOB TILBYDES.
Der bliver nu en stilling ledig som sekretær/
fagkonsulent i Klinikudvalget Københavns Kommune. Klinikudvalget er det organ, der kvalitetssikrer og planlægger den decentrale kliniske undervisning på Fase II.
Du vil gennem arbejdet få indflydelse på og ansvar for en god afvikling af undervisningen. Du
vil få gode kolleger og næsten frie tøjler mht.
planlægning af din egen tid. Der er desuden mulighed for at træde ind i selve udvalget og derved
stifte bekendtskab med udvalgsarbejde, gnubbe
albuer med beslutningstagere på mange niveauer
og bagefter kunne skrive det på dit CV.
Der vil indgå computerhåndtering på brugerniveau og praktisk bistand med det mini-LKF, vi
er ved at oprette på Hvidovre Hospital. Der er
desuden rig mulighed for selv at finde på projekter til forbedring af den kliniske undervisning.
Ansøgere i starten af Fase II med ophold på
Klinikudvalget Københavns Kommune vil foretrækkes. Stillingen er ledig nu. Ansøgning snarest på mail: Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Eller brev: Klinikudvalget Københavns Kommune,
Hvidovre Hospital afs. 152, Kettegård Allé 30,
2650 Hvidovre.

Vestkommunernes IdrætsKlinik
(VIK) på Amtssygehuset i
Glostrup
søger ny sekretær/ assistent.
Idrætsklinikken på Amtssygehuset i Glostrup
søger stud. med. på 7./ 8. semester.
Du skal:
-have interesse indenfor idrætsskader,
-være stabil, glad og kunne håndtere, til tider,
stressede situationer,
-være på 7. eller 8. semester sommerferien.
I jobbet skal du:
-stå for tidsreservation til kommende patienter,
-udfylde rekvisitioner til forsk. undersøgelser og
behandlinger.
Derudover er der rig mulighed for at deltage i
undersøgelserne, og derigennem lære de forskellige undersøgelsesmetoder, lægge blokader og
evt. UL- scanning.
Endvidere har klinikken et tæt samarbejde med
en gruppe fysioterapeuter, i.f.m. efterbehandling.
Arbejdstid: tirsdag og torsdag kl. 1530- 1830
løn: kr. 130,00/ time
Er du interesseret så ring til stud.med. Claus
Sæbyé på telefon: 28911009, inden d. 11. september.

GERIATRISK AFDELING
VIKAR FOR RESERVELÆGE
(GERNE 2. DELS LÆGESTUDERENDE)
En stilling som vikar for
reservelæge ønskes besat pr. 1.
september 2002. Varighed efter
nærmere aftale.

Stillingen er uklassificeret.
Arbejdsopgaver:
Du skal deltage i arbejdet på sengeafdelingen,
stuegang, tværfagligt samarbejde med plejepersonale og læger.
Du deltager efter oplæring i afdelingens ambulatorium, herunder også Geriatrisk Sårambulatorium.
Det geriatriske speciale vil give dig et meget
bredt kendskab til medicinske sygdomme og deres konsekvenser i form af både somatiske, psykiske og sociale funktionstab.
Er du på vej mod almen praksis, vil du kunne få
et fint indblik i samarbejdet imellem primær- og
sekundærsektor.

ANNONCER
INFORMATIONSDAGE
FOR
MEDICINSTUDERENDE
PÅ 12. SEMESTER, DEN
23.-26. OKTOBER 2002

Stillingen er vagtfri. (Afdelingen modtager akutte
patienter i tidsrummet kl. 8- 15 på hverdage).
Yderligere oplysninger: Adm. overlæge John Allan Nielsen, tlf. 99 32 10 44 eller overlæge Ole B.
F. Nielsen, tlf. 99 32 10 41.
Ansøgning sendes til: Adm. overlæge John Allan
Nielsen, Geriatrisk Afdeling, Aalborg Sygehus
Nord, postboks 561, 9100 Aalborg.

Sønderjyllands Amts Videreuddannelsesråd afholder information for medicinstuderende på 12.
semester ovennævnte dage med information og
rundvisning fredag den 25. oktober på henholdsvis Haderslev og Sønderborg Sygehuse. Lørdag
den 26. oktober kan der vælges mellem Tønder
Sygehus, Aabenraa Sygehus, Gigthospitalet i Gråsten samt Augustenborg Sygehus (psykiatri).

TURNUSBYTTE

Haves turnus i Viborg Amt med start forår
2003…..desuden baby og kæreste med arbejde
i København.
Ønskes turnus i hovedstadsområdet eller i
pendlerafstand......
Ring til Kristine på tlf: 3534 7877 eller mail på
khommel@mdb.ku.dk

Tilmeldingsfrist er den 27. september 2002
Invitationen kan fås ved henvendelse til fakultetssekretariatet ?
Eksamenskontoret, Bodil Theilade.

SKRIV EN ARTIKEL!
Temaet for næste udgave af MOMENT er forandring..

AKADEMISK
FÆGTEKLUB

MOMENT søger en medicinstuderende som kan
lave en interessant, tværfaglig artikel om forandring i et medicinsk perspektiv. Der kan være
tale om noget seriøst, men også sjove idéer som
f.eks. ”Hvad for en forandring gennemgår
oraganismen når den bliver fuld og får tømmermænd?” er velkomne.

- en klub under USG

Hvem har ikke drømt om at lege de
tre musketerer eller Zorro.
Der er ikke langt fra drømmen til virkelighed, da
AFK igen i år giver undervisning i fleuretfægtning.
Vi har introduktions dage for interesserede fredag d. 6/9, mandag d. 9/9, fredag d. d. 20/9 eller
mandag d. 23/9.
Træningen ligger mandage 20.00-23.00 i Gymnastiksal Syd og fredage 17.00-20.00 i Frederik d.
9. hal Nørre Allé 53. Hvis du har lyst til at møde
op en af disse dage, så medbring træningssko, tshirt, lange træningsbukser og vand. Udstyr stiller klubben til rådighed.
Interesseret i yderligere informationer så kig
ind på vores hjemmeside:
www.akademiskfaegteklub.dk
eller ring til bestyrelsesmedlem Mille på telefon
35838801 eller på hendes email:
skrivebordslampe@hotmail.com .

Send en mail som forklarer hovedtrækkende i
din idé til Studenterhjaelpens avismagasin MOMENT på redaktionen@studenterhjaelpen.dk eller ring på 2370 8037. Så kan vi drøfte honorar
samt rammerne for din artikel. Deadline for idéer
er 10. september 2002.
Venlig hilsen
Redaktionen på MOMENT
MOMENT er et tværfagligt, politisk uafhængigt,
gratis avismagasin. Målgruppen er studerende på
de videregående uddannelser. 2. Sektion,
KarrierePartneren, giver læseren et alternativt indblik i forskellige aspekter af erhvervslivet. MOMENT udgives af vikar- og rekrutteringsbureauet
Studenterhjaelpen.dk A/S. Oplag: 40.000 eksemplarer. Frekvens: 4 gange årligt.

Med fægtehilsen
AFK
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N U k o m m e r d e n fø rste m u lig h e d p å s e m e s te re t fo r a t sk e je ry tm isk u d i
s tu d e n te rk lu b b e n .
F e s t, d rik , d a n s o g m o r d ig .
A lt s a m m e n til rim e lig e p ris e r i v o re s n y m a le d e k lu b .
A d g a n g k u n m . s tu d ie k o rt til d e t su n d h e d s v id e n s k a b e lig e fa k u lte t e lle r
b e k ræ fte ls e s b re v p å o p ta g e ls e n p å s tu d ie t.
(T il d e m d e r e n d n u ik k e h a r få e t d e t b ra n d sm a rte n y e p la stic k o rt)
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 35

7-15
Bestilt
Udæk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
26.8
27.8
28.8
29.8
30.8
31.8

Ledige
Søndag I alt
1.9

Bestilt
I alt

Udækket
%

16
0

14
0

97
5

5,2

12
0

13
0

14
0

11
0

17
5

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

15 - 23
Bestilt 24
Udæk 0

16
0

19
0

18
0

18
1

24
4

22
0

141
5

23 - 7
Bestilt
Udæk

21
0

19
0

20
0

19
0

22
0

19
1

14
2

134
3

2,2

I alt
Bestilt 61
Udækket
Ledige 0

47
0
0

52
0
0

51
0
0

51
0
0

60
1
0

50
10
0

372
13

3,5

2
0

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

3,5

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Dækn % 100,0
100,0
100,0
100,0
98,0
83,3
96,0
Gns.
96,5
Timer
i alt
488
376
416
408
400
400
384
I alt
2.872
ANTAL VAGTER
ANTAL TIMER
Gns.
Gns.
Gns.
Gns.
MÅL/DAG
OPNÅET
MÅL/DAG
OPNÅET
39
51
318
410
I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPVvagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har været.

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 35
VT-/BVT-VAGTER
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-timer Bestilt
8
8
9
10
7
Udækket
0
0
0
0
0
I alt
Bestilt
8
8
9
10
7
Ledige
7
7
6
5
8
Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller
allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).

Lørdag
9
0
9
6

Søndag
14
0
14
1
15

65
0
65
50

· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, meget mere.

Vi forventer at du opfylder flg. krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat relevant tidl. arbejde.
· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
·Sept./Okt. 2002

Vagtstart :
· Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 20/9-02

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..
PS: Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.
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HOLD 4402
Et par af vores gamle ventiler er blevet læger, derfor
skal vi bruge 2 nye til vagtstart snarest.
- Synes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bliver ordentligt udnyttet.
Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens patienter.
Disse
omfatter
bl.a.:
Lungeog
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere oplysninger: Kontakt Chr. Jeppesen på tlf.:
3887 3740
Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet senest torsdag d. 12/9-02 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler: Der vil da bliver afholdt samtaler på afd. 4141 den følgende uge.

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psykafdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi almindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.
Krav:
Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 3-4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.
Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger:
Holdleder Dorthe, tlf.: 3393 9002

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 2 kompetente holdkolleger
Hæmodialysehold 4202 i Herlev
Har du lyst til
· At tjene 200 dkr mere på en vagt
· Mere selvstændighed på dine vagter
· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
· At være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred medicinsk/nefrologisk viden
· At blive en haj til at stikke og omgang med CVK’er
· At være fri for nattevagter.
Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Herlevs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til 12.semester.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”førtidspension” og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 23 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15. og 15.00-22.30
Lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.

Krav:
Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet i mindst et år.

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:
· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Ordrup Station)
Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

·
·
·
·

150 VT-timer
fase II, afsluttet 6.semester
bestået farmakologi indenfor 1 år
8 vagter/mdr.

Oplæring:
· 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.
· Opstart: efter aftale.
Ansættelsessamtaler: På afdelingen
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Har du spørgsmål:
så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.: 2833 6584 eller
mail på dr_svenningsen hotmail.com

Høring om fælles vagtbureau i FADL
(Høringsperiode: 2. - 16. september kl. 12.00)
”FADLs Repræsentantskab i København har i fire år arbejdet og forhandlet for at få et fælles
FADL-vagtbureau i Danmark. Repræsentantskabet har formuleret mål og grundværdier for et
sådant vagtbureau. Men det er ikke lykkedes at nå til enighed på landsplan. Med denne høring
opfordrer jeg alle medlemmer i København til at tage stilling og tilkendegive deres holdninger.”
Stine Sloth, Formand Københavns Kredsforening
Er du medlem af FADL har du modtaget høringsmaterialet med posten.
Tag stilling og giv din mening til kende!
Sidste frist for høringssvar er den 16. september kl. 12.00
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STILLINGSOPSLAG

1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN

guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå.

Møder og kurser

Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 15. oktober 2002 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er lægestuderende.
Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i
47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har
særlig travlt i august (optagelse og semesterstart)
og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre
i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem
10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår
samt i påsken. På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 700 timer. Timelønnen er i ifølge gældende
overenskomst

Arbejdsområderne i
studievejledningen er:

Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den
enkelte studerende og studienævn/administration. På
den ene side er man forpligtet af de gældende regler og
bestemmelser, på den anden side er man ansat til at

Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde. Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder
og studienævnsmøder. Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted
på fase II samt opsøgende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag
taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse
med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af alternative studieplaner.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.
Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at
ansøgeren har kendskab til forhold i, og omkring
universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter
før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med
minimum 1. studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor
ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne

fordeles i gruppen af vejledere. Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt
være indstillet på at arbejdet kan betyde at man
bliver studietidsforlænget. Der kan afholdes 5 ugers
ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog
uden mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc. Som vejleder skal du påregne
deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Lisbeth Roland
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studieadministrationen i
hænde senest mandag d. 30. september
2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 40/
41
Yderligere oplysninger kan indhentes
ved henvendelse til studievejledningen
for medicin på ovennævnte adresse
eller på tlf.: 35 32 70 91.

FADL
Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i FADL, Københavns Kredsforening
ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2002, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN
Dagsorden:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
6. Forslag til drøftelse: Fælles vagtbureau
7. Lovændringer:
- § 9, stk. 3 j
8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9. Eventuelt
Ad 6.
Til punktet vil der blive indbudt uvildige eksperter, som skal belyse virksomhedsløsninger (A/S contra Fond)
Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive forslag til lovændring til bestyrelsen
(dvs. 4. september 2002).
HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2002/2003

FADLS HOVEDFORENING
- Nu også på nettet

FADLs Hovedforening fremstår nok for de fleste
medlemmer, som en noget usynlig og fjern størrelse.
Det er vist et eller andet kontor ovre i København,
hvor de holder en frygtelig masse møder og mener en
fandens masse ting om Gud og hvermand.
For at synliggøre denne del over for det enkelte
medlem, og samtidig tilbyde medlemmerne den
medlemsservice som Hovedforeningen tilbyder via
nettet, er der nu efter ét års arbejde via diverse
udvalg blevet etableret en hjemmeside.
Siden indeholder alt lige fra debatsider og medlemsblade til direkte medlemsservice såsom overenskomster, skattevejledninger og sagsbehandling over nettet.
Siden i dens nuværende form er tænkt som en dynamisk platform der løbende skal tilpasses medlemmernes behov, dine kommentarer er derfor mere en
velkomne.
Vi vil gerne høre din mening om alt lige fra layout,
brugervenlighed, brugbarhed m.m.

Valg til FADL’s repræsentantskab 2002/03 afholdes i perioden mandag den 14. oktober til og med fredag den 25.
oktober 2002.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Check den ud på www.fadl.dk/hf

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere. Flere på
én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

FADLs Hovedforening

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF OPSTILLINGSLISTER TIL
VALGET.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.
NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL’s sekretariat.
3.5/2002gfindk.12002

Venlig Hilsen
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Det Medicinske Studenterråd

Alle semestre stiller
med minimum 2 holdrepræsentanter til
MSR møderne

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet
MSR side nr. 2 • den 4 sep. 2002 • I denne uge redigeret af Bo BieringSørensen

Ordinært MSR-møde
Mandag den 9. september kl. 16.00
Mødelokalet (1.2.15)
I tilfælde af stor mødedeltagelse flyttes
mødet til et auditorie

Dagsorden:

Ad 4: Arbejdsgruppen til "gennemgang af organkursus 1", har været
samlet i august måned, og dennes
rapport om forslag til forbedringer på
3.semester vil blive gennemgået.
Ad 5: På studienævnsmødet den 20/8
blev der fra studerendes side anmodet
om at flytte stillingstagen til "Spoteksamen" på 4 og 5 semester til det
næstkommnede studienævnsmøde.
Dette for at de studerende kunne nå
at indkalde til et ordinært MSR møde
hvor punktet kunne diskuteres, og
hvor der kan tages stilling fra de
studerendes side, da dette ikke blev
gjort i foråret.
Rapporten fra udvalget vedr. spotprøver på 4. og 5. semester kan
hentes på MSR´s hjemmeside.
Ad 7: Fagligdag den 9/10 2002 skal til
at planlægges.
Ad 8: Vi overvejer at skifte logo
Mødet kommer til at vare ca.2½
timer
Med venlig hilsen
Bo Biering-Sørensen

Formand for MSR

Til Fagrådsdagen vil der
efter endt planlægning af
hele semestret være spisning og fest!!!!
Vi håber at se så mange som
muligt fra MSR, da det kunne
være rart at lære hinanden at
kende socialt og ikke kun
politisk.

- DERFOR ANBEFALDER VI
AT SÅ MANGE SOM MULIGT
FRA NY STUDIEORDNING
MØDER OP
- Vi vil dog gerne bede alle om
på forhånd at læse rapporten
udarbejdet af udvalget vedr.
spotprøver på 4.+ 5.semester
(ligger på vores hjemmeside)
samt at sætte sig ind i fag m.v.
der er placeret på 4. + 5. semester.
på siden) holder Studinævnet
for Me

Fagrådsdag

Lørdag den 7 september afholder MSR fagrådsdag.
På Fagrådsdagen diskuterer vi
MSR´s målsætninger og planer
for hele semestret.
Vi starter kl.14.00 hjemme hos
Kirstine - se adresse m.v. på vores hjemmeside, og husk tilmelding.

.

www.studmed.ku.dk/msr/

1.
Formalia
2.
Nyt fra semestrene
3.
Opfølgning på fagrådsdag
4.
3.semester organkursus - ændringer
5.
4 + 5 semester eksamen - SPOT
6.
Studienævnsmøde
7.
Fagligdag
8.
Logokonkurrence - i MSR
9.
Eventuelt

Spot-eksamen
Som nogen måske vil huske,
sluttede vi i MSR forårssemestret af med bl.a. at diskutere spørgsmålet om spoteksamen. Det blev besluttet at
tage emnet op på det første
møde i efterårssemstret, så vi
kan få dette spørgsmål behandlet grundigt.

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.
Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen:
Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/

E-mail: msr@studmed.ku.dk
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Basisgrupper
FILMKLUBBEN
P8N

EFTERÅRETS FØRSTE GIM MØDE - ONSDAG D. 11.
SEPTEMBER !!

Til Panums filmglade
mennesker!

Gruppen for Integreret Medicin (GIM) er en forening for medicinstuderende, der
gerne vil vide mere om de mange alternative og komplementære behandlingsformer,
som vi (desværre) høre meget lidt til under vores uddannelse. GIM repræsentere en
åben og fordomsfri, men stadig kritisk indstilling overfor behandlingsformer, vi ikke
kender til. Da vi som kommende læger skal behandle patienter, der ofte forsøger sig
med alternativ behandling, mener vi at man som medicinstuderende bør interessere
sig for disse behandlings former. I sit kommende arbejde som læge kan man måske
selv bruge eller henvise til dem (eller advare mod dem !?) - et er i hvert fald sikkert,
man kan ikke lukke øjnene og ignorer dem.

Så er det blevet tid til at forberede filmsemestret
i filmklubben P8´n.
Dette foregår TORSDAG DEN 5. SEPTEMBER
KL. 16.30 i Panums kantine, her
skal der vælges film til det kommende semester.
Vi vælger film i kategorierne:Blockbusters, nordisk film, europæisk film, skæv film, tema film
og julefilm. Det kan godt betale sig at tænke
over det hjemmefra. Det tager et pænt stykke
tid, så sæt endelig nogle timer af. Aftensmaden
skulle være reddet i form af italienske
delikatesser.Alle filmglade mennesker der har
lyst til at være aktive filmklubben er velkomne,
det er ikke et must at være stud. med. Kom ung
som gammel, høj som lav, gul som blå.
Til dem, der ikke ved det:
Filmklubben P8n viser film i studenterklubben
torsdage. Det koster 50 kroner at melde sig ind
og dermed få gratis adgang til de 12 filmaftener.
Alle er velkomne.
Venlig hilsen Filmklubben.

KRISTNE MEDICINERE
Er du ny på Panum eller gammel i gården...
Kristne medicinere er en
gruppe stud.med.´er der mødes for at diskutere tro, Gud,
etik, moral og andre spørgsmål vi synes er spændende.
Vi mødes 4-5 gange per semester kring et tema og bliver inspirerede af en
gæstetaler. Vi mødes også hver onsdag kl 12.00
til bøn i andagtsrummet (lokalen ved siden af
Studenterpræstens kontor), og spiser bagefter
frokost sammen. Udover dette arrangerer vi
blandt andet lejr sammen med studerende fra
hele Danmark.
Dette sker de næste par uger...
Onsdag 4/9 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Onsdag 11/9 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Torsdag 12/9 kl 19.00 Vi mødes hjemme hos Mark
McCullagh, Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse
Tema: Semesterstart! Vi hygger, beder sammen
og planlægger efteråret. Nye er specielt
velkommne!!!
Kristen eller ikke, Du er meget velkommen!
Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@ofir.dk, eller ring: Linda
Nilsson tel:29728583

MSR PRÆSENTERER:
BOGCAFÉ
Hvilke bøger er gode?
Hvilke bøger bør jeg købe?
Hvad koster en brugt bog?
Hvis du har disse og lignende spørgsmål vedrørende dine lærebøger, stil dem til erfarende
bogmarkedsaktivister
Fredag den 13/9 kl. 14 – 16 1.2.15

I GIM diskutere vi alternativ behandling i et fordomsfrit forum, arrangere foredrag på panum, tager ud og
besøger alternative behandlere og mange andre spændende ting. I de par sidste år har vi været på besøg hos
en shiatsu massør, hos en læge der arbejder med orthomolekylær medicin, været med til at arrangere B-dag
i foråret, deltaget i et par temadage arrangeret af sundshedsstyrrelsens råd vedrøremde alternativ behandling, arrangeret faglig dag på panum om smertebehandlig i samarbejde med Det Medicinske Studenter Råd
(MSR) Hvis du trænger til nye input, lige er startet på 1. semester eller bare syntes at GIM lyder
spændende, så kom og find ud af hvad GIM.
GIM´s første møde dette efterår bliver 11. september (!!), kl 16.00 i lokale 9.2.3 (næsten overfor MDB), og
er selvfølgelig åbent for alle nye og gamle gimmere – vel mødt !
Mvh GIM
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SVANS,
homo, bøsse. Eller hvad med: lebbe, dyke, butch. Ja,
kært barn har mange navne og mange kære børn
kommer i Studenterhuset til GayDay hver tirsdag.
Hver tirsdag erklærer BLUS – Bøsse/Lesbiske Studerende Studenterhuset for homozone. Fra kl. ca.
19.00 til ca. midnat fyldes Studenterhuset med
homoer i alle afskygninger, som (næsten) alle har en
ting til fælles: vi studerer.
Til GayDays foregår der en masse interessante ting.
Ofte mødes vi bare til en fadøl eller fem, mens vi
hører den musik, som de frivillige bartendere nu
engang vælger. Vi bestræber os på at få et arrangement op at stå mindst to gange om måneden. For at
nævne lidt af, hvad vi har nået gennem årene er:
Foredrag om Herman Bang v. Dorrit Willumsen,
Foredrag v. sociolog Henning Bech om ”fremtiden for
dansk homosex”, besøg af Helle Helle, som fortalte
om sit forfatterskab og læste op af sine værker. Desuden har vi været på utallige ekskursioner til bl.a.
Statens Museum for Kunst og vi har været inde og se
dronningens gobeliner på Christiansborg. Hvis du selv
har en idé til et arrangement, eller selv har lyst til
at afholde et arrangement, er BLUS også stedet,
hvor du kan komme til orde med lige præcis det du
brænder for og synes alle andre skal høre om.
Vi har afholdt mange fester, som er vidt berømte i
det københavnske homomiljø. Festerne bliver holdt
en gang i semesteret med temaer, der hver gang
overgår det foregående. Vi har danset træskodans til
tysk oktoberfest. Vi har nydt hinandens selskab i
ægte østerlandsk 1001-nats eventyrs mystik. Vi har
danset i diskokuglernes skær i autentisk 70’er-stil –
you name it! Omkring 500-600 mennesker plejer at
besøge vores fester hver gang.
BLUS har også deltaget i internationale samarbejder over hele Europa. Vi har haft delegationer til
internationale konferencer for homostudenter i bl.a.
Madrid og Helsinki. Vi har sågar selv afholdt to
internationale konferencer, den første i sommeren
2000, GAY2K for nordiske homostudenter. Senest
har vi afholdt en konference i august 2002 for homostudenter fra så forskellige steder som: Island, Sverige, Danmark, Rusland, Polen, Slovakiet, Tyskland,
Rumænien og Schweiz. Konferencen fik navnet
CPHOMO2 (genialt, synes vi selv) og blev en stor
succes.
Hvis du synes det lyder vildt spændende, det vi render rundt og laver, så skulle du da prøve at stikke
hovedet indenfor til GayDay, hver tirsdag i
Studenterhuset. Du kan også kigge indenfor på
www.blus.dk og se, bl.a. hvad der sker i nærmeste
fremtid i BLUS og du kan læse om BLUS’ lange og
snirklede historie.
Ellers kan vi bare sige: vel mødt til GayDay!
Kærlig hilsen BLUS

HER ER LIDT OM, HVAD DER
SKER I BLUS I SEPTEMBER, SOM
JEG HÅBER KAN NÅ

at komme med i jeres kalender i jeres blad.
3. september:
Ingen GayDay, pga. immatrikulationsarrangement
10. september:
GayDay
17. september:
GayDay + Introduktion for nye studerende:
BLIV DUS MED BLUS
Så er det atter tid til at BLUS byder hjertelig velkommen til de mange
nye poder, som fulde af spændt forventning strømmer til vores kære
hovedstad!
BLUS - bøsse / lesbiske studerende - vil tirsdag den
17. september kl.
19.30 lade dørene i Studenterhuset ved Rundetaarn
stå på vid gab og lade
sig bestorme med interessen fra de kære nye studerende. På denne aften
kan du høre om foreningens historie - om vores mål
og visioner og ikke
mindst om, hvorledes du kan få indflydelse på Københavns bedste
homo-studenterforening! Kom og mød de unge og
uskyldsrene eller få en øl
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med de gamle rotter. Bliv dus med BLUS d. 17 / 9, kl.
19.30!
24. september:
GayDay
Igen kan www.blus.dk besøges, hvis man ønsker
mere information om
arrangementerne.
Med venlig hilsen
Kim/BLUS

SIDSTE
CHANCE!
Nordisk
Ethical
Student
Conference
Ny tilmeldingsfrist: 6.
september 2002
Vi har nogle få ledige
pladser tilbage
Vær med 13.-15. september til en forlænget weekend med heftige diskussioner om medicinsk etik i
Århus.
Tre dages foredrag, workshops, socialt program og
forplejning for kun 400 kr.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002
Månedsmøde 3. oktober kl. 16.00 i FADL´s
mødelokale
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Beretning fra nedsatte udvalg
4.
Forelæggelse af regnskab
5.
Fastlæggelse af næste års kontingent
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af bestyrelse
8.
Eventuelt
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS.
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

TRAUMEDAG 2002
Behandling på skadestedet
Behandling i akutmodtagelsen
Behandling på intensivafdelingen
Skilll stations
Socialt samvær
Formålet med symposiet er, at give et mere sammenhængende indblik i
behandlingen af den traumatiserede patient fra skadested til udskrivelse
fra intensivafdelingen.
Symposiet vil foregå 28 september på og ved Glostrup Hospital kl. 08.00 17.40.
Kl. 18.00 vil der være middag.
Tilmeldingsfrist. 16. september
Pris KR 150
Kontaktperson: David Ørsted mail:dynnes10@hotmail.com
NB begrænset antal pladser
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BRASILIANSK EFTERÅRSFERIE?
Trænger du til lidt pause f.eks mellem blokkurserne
i efteråret, når Danmark er grå og trist. SCORE kan
tilbyde et forskningsophold i det solrige og eksotiske
Brasilien på 1-2 måneder. Der er masser af spændende projekter at vælge imellem.
Hvad med at forske i
·
Patogenesen af tropiske sygdomme, herunder fx. malaria
·
Hæmorrhagisk shock
·
Teenage graviditet i Brasilien
Der er masser af muligheder. Du kan finde mange
spændende projekter på research-exchange databasen: www.ifmsa.net/public
Vi har også ledige pladser i Holland, hvis du synes, at
der er for langt til Brasilien.
Har vi fanget din interesse, kan du kigge på vores
hjemmeside www.imcc.dk/score og har du yderligere
spørgsmål så skriv til nore@imcc.dk

IMCC EXCHANGE

Vi holder månedsmøde torsdag d. 5/9 fra klokken
18.00 i IMCC’s lokaler (9.2.22). Hvis du har lyst til at
arbejde med at arrangere udvekslingsophold for rejselystne danskere der vil ud og stud.med’er fra resten
af verden der vil til Danmark, så mød op og se hvad
vi laver. (Pssst..….Vi har det sjovt og er meget glade
for ”nye ansigter”) .

INVITATION

Kære alle medicinstuderende
Velkommen tilbage fra sommerlandet. Vi håber I
har nydt det og er friske til at tage fat igen. Derfor
vil vi gerne invitere alle IMCC’s grupper og alle
andre der er interesserede i, hvad IMCC foretager
sig til
SEMESTERETS FØRSTE MÅNEDSMØDE
ONSDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 19.30 i FADL’S
MØDELOKALE.
Kom og vær med fra start for det bliver bestemt ikke
et kedeligt semester for IMCC.
Har I spørgsmål eller bare lyst til at kontakte os så
skriv til imcc@imcc.dk.

VIL DU/I UD OG REJSE MED
STUDIET?
Så har du muligheden for at få et klinikophold I
troperne med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.´s ophold på hospitaler i Afrika og Indien . Opholdet karakteriseres som
et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendtskab
med en lang række tropemedicinske sygdomme, samt
følger dagligdagen på et hospital i den tredie verden.
Opholdet meriteres som VKO. Vi skal allerede nu
gøre opmærksom på at KU’s internationaliseringslegat har ansøgningsfrist 1.10.02. Hvis du allerede
nu har planer om at ansøge om et PIT-ophold bør du
derfor kontakte PIT.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået 4
års normeret studietid ved afrejse, og du skal være
væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informationsmøde, hvor studerende, der har været i troperne vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet om infoaften gælder for alle med rejselyst– uanset studietrin.
Mødet afholdes onsdag den 11. september 2002
kl. 19.00 i Lille Mødesal (Indgang til højre lige før
store kantine).
Har du spørgsmål kan du ringe til Mette Larsen på
tlf. 3326 3422.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Mette

IMCC

VIL DU UD AT REJSE MED IMCC
EXCHANGE?

Kom til informationsmøde om de nye pladser og
ansøgningprocedure.
Det er her du kan få besvaret dine spørgsmål!Tirsdag
d. 10. September kl. 19 i FADL’s mødelokale (i starten af
kemigangen).

EXCHANGEPLADSERNE FOR
APRIL 2003  MARTS 2004 ER
KOMMET!

Der er nu frit valg på alle hylder med lande lige fra
Japan til Brasilien og Ghana.
Vi arrangerer klinikophold af en måneds varighed på
hospitaler i 47 forskellige lande. Du kan komme af
sted både på fase 1 (præklinisk) og fase 2 (klinisk),
dog tager ikke alle lande præklinikere. Et
exchangeophold koster 1450 kr., som dækker kost,
logi og plads på en klinik i det pågældende land.
For at være med i lodtrækningen om de meget populære lande, skal du søge inden d. 15. september (d.v.s.
din indbetaling skal være registreret). Efter den dato
fordeles landene efter først til mølle princippet, så
det er bare med at komme i gang!

Unilateralt gebyr: 275 USD.
Nigeria 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Maiduguri, Lagos, Jos Enugu, Aba, mfl.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Pakistan 1 bilateral og 1 unilateral plads
Periode: Maj – december.
Byer: Karachi, Lahore.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker, min. bestået 3. år.
Unilateralt gebyr: 250 USD.
Panama 1 unilateral plads
Periode: Jan 2003 – marts 2003 .
Byer: Panam City.
Sprogkrav: Spansk.
Studietrin: Kliniker, skal have haft klinikken der
søges.
Unilateralt gebyr: 200 USD.
Philippinerne 1 unilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Manila, Quezon City, Laguna, Iloilo City.
Sprog: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Unilateralt gebyr: 275 USD.

På hylden uden for vores kontor, lokale 9.2.2,
findes informationsmateriale og girokort. Det
er vigtigt, at du læser informationsmaterialet
igennem før du søger. Du er selvfølgelig også
velkommen i vores exchange kontortid tirsdag
og torsdag 16-17 eller i den almindelige IMCC
kontortid man-ons-fre 10:30 til 14:00.

Polen 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Gdansk, Krakow, Lublin, Warsawa, mfl.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.

Armenien 1 bilateral plads
Periode: Hele året undtagen januar, maj, juni.
Byer: Yerevan.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Portugal 2 bilaterale pladser
Periode: August og september.
Byer: Porto, Lisbon, Coimbra.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Australien 1 bilateral plads
Periode: Hele året undtagen nov., dec., jan.
Byer: Perth, Brisbane, Hobart, Melbourne.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Prækliniker/kliniker.

Quebec, Canada 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Quebec City, Sherbrooke.
Sprogkrav: Fransk.
Studietrin: Kliniker, min. på 2. sidste år.

Brasilien DENEM 3 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Mange forskellige bl.a. Rio De Janeiro og Sau
Paulo.
Sprogkrav: Portugisisk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Rumænien 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Bucharest, Iasi, Timisoara.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Prækliniker/kliniker.

Brasilien IFLMS 4 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Mange forskellige bl.a. Natal.
Sprogkrav: Portugisisk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Bulgarien 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Sofia, Pleven, Plovdiv.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Canada 3 bilaterale pladser
Periode: Juni, juli, august.
Byer: Vancouver, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, mf.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker, der er på min. 2. sidste år.
Catalonien (Spanien) 2 bilaterale pladser
Periode: Juli, august, september.
Byer: Barcelona, Tarragona, Lleida, Mallorca,
Valencia.
Sprogkrav: Spansk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
England 3 bilaterale pladser
Periode: 1 i juli, 2 i august.
Byer: Nottingham.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Rusland 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Moskva, Izhevsk, Ufa, Perm mfl.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Schweiz 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Basel, Bern, Geneva, Lausanne, Zürich.
Sprogkrav: Tysk eller fransk.
Studietrin: Kliniker.
Slovakiet 2 bilaterale pladser
Periode: Feb-april, juli-nov.
Byer: Bratislava, Kosice, Martin.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Prækliniker/kliniker.
Slovenien 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Ljubljana.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Prækliniker/kliniker.
Spanien 5 bilaterale plads
Periode: Hele året.
Byer: Valladolid, Guadalajara, Madrid, Salamanca
mfl.
Sprogkrav: Engelsk eller spansk.
Studietrin: Kliniker.
Taiwan 2 bilaterale pladser
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Finland 1 bilateral plads
Periode: Hele året undtagen januar og december.
Byer: Helsinki, Kuopio, Oulo, Turku, Tampere.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Klinikere, der har haft det speciale, der
søges.

Israel 4 bilaterale pladser
Periode: Juli, august, september.
Byer: Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Be’er Sheva.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Italien 5 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Menge forskellige.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.

Frankrig 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Flere forskellige afh. af periode.
Sprogkrav: Fransk.
Studietrin: Kliniker.
Ghana 2 bilaterale pladser
Byer og periode: Kumasi (aug., sept.), Accra hele
året.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker, min. 2. sidste år.
Grækenland 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Flere forskellige.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker, skal have bestået 3. år.
Guatemala 2 unilaterale pladser
Periode: februar – oktober.
Byer: Amatitlan, Santa Rosa, Guatemala City, Antigua.
Sprogkrav: Spansk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Unilateralt gebyr: 250-300 USD.
Holland 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Amsterdam, Gronningen, Leiden, Nijmegen,
Rotterdam, Utrecht.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Indonesien 1 uilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Jakarta, Malang, Padang, Bandung, Bali,
Yogyakarta, Surabaya.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker, skal have bestået det speciale
der søges.
Unilateralt gebyr: 320 – 350 USD.
Island 2 unilaterale pladser
Periode: Juli, August.
Byer: Reykjavik.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Unilateralt gebyr: 350 USD.
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Japan 3 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Mange forskellige.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Kuwait 1 bilateral plads
Periode: September – maj.
Byer: Safat.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Libanon 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året undtagen maj og juni.
Byer: Beirut.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Litaun 1 bilateral plads
Periode: Hele året.
Byer: Vilnius, Kaunas.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Malta 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året undtagen maj og juni.
Byer: Guardamangia.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Mexico 3 bilaterale og 3 unilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Guadalajara, Monterrey, Puebla.
Sprogkrav: Spansk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker (i specielle tilfælde også prækliniker).
Unilateralt gebyr: 250 USD.
Nepal 4 unilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Kathmandu.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Periode: Bedst i juli, august, september.
Byer: Taipei, Taichang, Tainan, Kaohsiung, Hualien.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Klinikere, som har bestået mikrobiologi
og farmakologi.
Tatarstan 1 bilateral plads
Periode: Hele året undtagen juni.
Byer: Kazan, Naberegnye Chelny.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Thailand 6 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Bangkok
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Klinikere, som har bestået mikrobiologi
og farmakologi.
Tjekkiet 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Prag, Pilsen, Hradec, Kralove, Brno, Olomouc.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Tyrkiet 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Istanbul, Ankara, Adana, Mersin, Samsun mfl.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Tyskland 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: 37 forskellige.
Sprogkrav: Tysk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker/prækliniker.
Ungarn 2 bilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Budapest, Debrecen, Pecs, Szeged.
Sprogkrav: Engelsk.
Studietrin: Kliniker.
Venezuela 2 bilaterale og 2 unilaterale pladser
Periode: Hele året.
Byer: Barquisimeto, Caracas, Maracaibo.
Sprogkrav: Spansk, Engelsk.
Studietrin: Prækliniker/kliniker.
Unilateralt gebyr: 220 USD.
Østrig 1 bilateral plads
Periode: Juli, august, september.
Byer: Graz, Innsbruck, Vienna.
Sprogkrav: Tysk, Engelsk.
Studietrin: Kliniker.

Boganmeldelse
GENNEMARBEJDET OVERBLIK
OVER SKELETAL
RØNTGENDIANOSTIK
Anne Grethe Jurik, Basal og klinisk radiologi - Bevægeapparatet
FADL’s Forlag
128 sider, Pris: 250,Anmeldelse
Bogen er delt op i to dele, der er stort set lige store.
I første halvdel får man en grundlæggende viden om
bevægeapparatet. I anden halvdel får man inden for
et emne, fx hånden, nogle sygehistorier, hvorefter
man så skal vurdere ét eller flere røntgenbilleder.
Selve opbygningen af bogen fortjener megen ros, og
indholdet virker meget gennemarbejdet. Små ting,
som at billeder og brødtekst stort set er placeret på
samme side, giver en god læserytme, og billedkvaliteten er også på et acceptabelt niveau.
Når man har læst første del på 60 sider, har man et
godt udgangspunkt for forståelse af skeletal røntgendiagnostik. Den ville have givet mig en god indsigt i
mit nuværende vikariat på knoglesektionen på røntgenafdelingen på OUH. Bogeen er dog stadig brugbar, da man hurtig kan få et overblik, som man ikke
kan få i de meget store opslagsværker på afdelingen.

Dog savner jeg et kort kapitel hvor basale ting som
sclerosering, halisterese, helings- tegn,
syndesmofytter og andre fagtermer bliver gennemgået. Man skal enten sidde inde med denne forhåndsviden eller hen og slå op i en ordbog, hvor det ikke
altid er defineret ud fra en røntgenfaglig vinkel. Det
forudsættes også, at knogleanatomien er på plads,
hvilket dog er helt i orden, da bogen ellers ville blive
alt for omfattende og dyr.
Sidste halvdel er virkelig godt opbygget. Nogle af de
frakturtyper, som jeg savnede en gennemgang af i
første del, bliver her taget under behandling. På
denne måde slipper man for en ren repetition af de
første 60 sider. Man får ikke blot en diagnose, men
en gennemgang af ætiologi og hyppige årsager til
den specifikke type. Fraktur-typer, der er meget vigtige ikke at overse, bliver godt fremhævet.
Ses der bort fra det manglende kapitel omkring fagtermer, er mit indtryk meget positivt. Prisen på 250
kr. kan komme helt ned på 150 kr. hvis bogen købes
sammen med bogen om thoraxradiologi (300 kr. for
begge). Det må absolut siges at være i den lave ende
for denne type bøger med mange billeder af god
kvalitet.
Lasse Nørgaard, 8. sem. Odense
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DEN FREMTIDIGE
DEBAT I MOK
Kære læser.
MOK har gennem tiden haft talrige debatindlæg og
vi håber at dette også vil fortsætte dette semester.
Som lægestuderende bør man have en mening om
mange ting, især de oplevelser man kan komme ud
for som studerende på vores fakultet. Vi har på redaktionen ofte oplevet at man i en fredagsbar eller i
pausen mellem forelæsningerne hører sine medstuderende brokke sig i lårtykke stråler om alt fra
kvaliteten af forelæsningerne, oplevelser på FADLvagt og regeringens seneste nedskæring.

ÅBENT BREV TIL KURSUSLEDER/EKSAMENSFORMAND FOR
ARBEJDS- OG MILJØMEDICIN
Undertegnede, der har siddet seks
timer og svedt over eksamen i
Arbejds- og Miljømedicin og nu blot
venter på at karaktererne bliver
slået op, finder det nødvendigt - i
dette åbne brev til de ansvarlige at evaluere både undervisning,
lærebog og eksamen i selvsamme
fag.
Inden vi lader kritikken få frit løb, vil vi imidlertid
gerne understrege, at vi finder det helt nødvendigt
at sætte medicinstuderende ind i en lang række
arbejds- og miljømedicinske problemstillinger og at
vi derfor finder faget uundværligt og berettiget på
medicinstudiet på lige fod med fx farmakologi.
Vedrørende undervisningen vil vi gerne sige følgende:
Det er vores indtryk at relativt få studerende går til
undervisningen. Det kan der være mange grunde til,
men én af de vigtigste er, tror vi, at undervisningen
ligger samtidig med undervisningen i patologi, som
kræver en betydelig eksamenslæsning og deltagelse
i undervisning. Vi vil gerne påpege, at det næppe er
dovenskab, der holder de studerende væk fra undervisningen (medicinstuderende kan ikke tillade sig at
være dovne). Fraværet skal i langt højere grad ses
som et udtryk for tidsprioritering på et travlt semester.
Idéen med den obligatoriske kliniske undervisning er
god, hvis man i højere grad prioriterede det kliniske
aspekt. Vi så kun to patienter på to hele dage på
arbejdsmedicinsk klinik (der, for mange, involverede
betydelig transporttid) og vi er sikre på at alle stu-

SVAR PÅ ÅBENT BREV

Jeg er glad for, at de studerende finder, at miljø- og
arbejdsmedicin er et væsentligt fag. Jeg er også enig
med kommentaren langt hen ad vejen. Vi ville meget gerne have en mere hensigtsmæssig struktur af
undervisningen og har tryglet om det, så længe faget
har eksisteret. Vi har netop efterspurgt et kortere
varende samlet kursus. Det har ikke været muligt
pga. skematekniske forhold. Det er især behov for
præparater til patologi, der gør at fagene er nødt til
at forløbe sideløbende.
I den nye studieplan er det meste af miljømedicinen
samlet i 2 uger i starten af 6.semester og det meste
af arbejdsmedicinen i 2 uger i slutningen af 8.semester. Vi håber meget at denne ændring vil forbedre
betingelserne for både studerende og lærere.
Lærebogen er den eneste, der findes på det nordiske
marked. Den udkommer nu i en helt ny og tiltrængt
gennemrevideret udgave - planlagt til efteråret. Vi
har naturligvis fulgt det internationale bogmarked.
Der findes ikke egnede engelsksprogede bøger, der
samler miljø og arbejdsmedicin, dvs. der ville være
behov for 2 bøger med et sådan valg.
Vedr. eksamensopgaven i ioniserende stråling var
scenariet blot et udgangspunkt for at kunne disku-

Debat

I stedet for at din mening forsvinder bag duggede
ølbriller i klubben eller drukner i den brune sovs i
kantinen, så fat tastaturet og skriv et debatindlæg
til MOK – dit talerør. Det når ud til mange og din
mening kan måske være af vigtig betydning, ikke
mindst for de studerende der sidder i diverse råd,
bestyrelser og basisgrupper og savner tilbagemeldinger om hvad der rør sig i vores såkaldte akademiske hjerner… Er vores uddannelse egentlig en
akademisk uddannelse???
For fremtiden vil vi ændre MOK’s måde at optage
debatindlæg. Når man sender et debatindlæg vil redaktionen vurdere om artiklen skal have en medfølgende besvarelse. Dvs. at vi vil vurdere om indlægget skal trykkes i det pågældende nummer eller udderende husker de patienter og lærte noget af dem
og deres situation. Mere af det! I stedet for at bruge
tiden på forelæsning om emner, vi allerede har hørt
om til forelæsning på Panum.
Vi tror at en omlægning af undervisningen til fx et
to-ugers kursus (i god afstand til patologiundervisning
og -eksamen) med efterfølgende eksamen, i stil med
fx socialmedicin, ville være langt mere frugtbart og
trække flere elever til. Det er vores klare indtryk at
medicinstuderende møder frem, når de kan se en
mening med undervisningen og har mulighed for at
komme.
Vedrørende den anbefalede lærebog vil vi gerne sige
følgende: Blandt de mange lærebøger vi indtil videre har læst på studiet (og det er efterhånden ikke
så få), må denne siges at være en bundskraber! Bogen
er disponeret tilfældigt og fyldt med typografiske
fejl. Figurerne er enten uforståelige, irrelevante eller præget af fejl. Stikordsregisteret er inkomplet,
teksten er upræcis og henvisninger forkerte. Vi bliver som medicinstuderende gennem hele studiet
afkrævet præcision, og når en anbefalet lærebog er
præget af det modsatte i sjælden høj grad, irriteres
man ikke bare over bogen, men over hele faget!
Desuden føler vi at bogens undertiden meget detaljerede gennemgang af stoffet skyder over det faglige
niveau, vi som basislæger har brug for. I andre fag
som fx oftalmologi og dermatologi kræves viden og
færdigheder, der er tilstrækkelige til at behandle de
“banale” sygdomstilfælde og sende de alvorlige videre til speciallægerne. Sådan skal det være!
Vi er helt klar over at der ikke på dansk findes andre
lærebøger og at den anbefalede nok ikke lige bliver
skrevet om med det første. Derfor vil vi anbefale at
det norske og svenske bogmarked undersøges eller
at der anbefales en god engelsk lærebog, som suppleres med en materialesamling der udfylder de manglende oplysninger om danske forhold, incidensrater,
mv.
tere eksponeringsveje og helbredseffekter. Den forventede besvarelse lå bestemt indenfor, hvad lærebogen og tidligere undervisning på medicinstudiet
dækker. Risikohåndtering vil også i denne situation i
høj grad involvere læger i beslutningsprocessen. Ioniserende stråling er et vigtigt miljømedicinsk område, hvor vi anvender ét af de 7 undervisningsmoduler, vi har til rådighed.

Med venlig hilsen
Steffen Loft, Institut for
Folkesundhedsvidenskab
kursusleder for miljømedicin

KÆRE PETER, SISKA, JOACHIM,
RIKKE, JAKOB OG JESPER,

Jeg har netop (fra Peter) modtaget udklippet fra
MOK med jeres åbne brev. Jeg forstår jeres frustration - og deler den hvad angår de strukturelle forhold
omkring kurset, som medfører, at mange studerende
ikke møder til undervisningen fordi de prioriterer
patologien. Lige så længe kurset har eksisteret, har
vi fra lærerside argumenteret for et blokkursus med
umiddelbart efterfølgende eksamen. Men som I nok
ved, er det ikke noget fagene selv råder over, og vi

sættes en uge, således at en eventuel besvarelse kan
blive trykt i samme nummer. Man kan selvfølgelig
selv fremskynde processen ved at sende en kopi af sit
debatindlæg til den som kritikken retter sig imod, og
således fremskynde et eventuelt svar. Ved man ikke
hvem der skal besvare debatindlægget vil MOK forsøge at finde en ansvarlig – og eventuelt udsætte
indlæggene til den efterfølgende uge.
Derfor har også valgt af hukommelseshensyn at gentage debatindlægget omhandlende miljø- og arbejdsmedicin fra forårets sidste nummer.
Med håbet om en god og udbytterig debat

MOK-redaktionen/Gordon
Vedrørende eksamen vil vi gerne sige følgende:
Eksamenssættet var - synes vi - disponeret forkert.
30 point (mange!) kunne vi hente i opgaven om ioniserende stråling. Opgaven omhandlede en case, der
må siges at være ekstremt sjældent forekommende i
Danmark (og globalt). Hertil kom at flere af de
afkrævede svar ikke kunne gives med mindre man
havde læst supplerende litteratur ud over lærebogen. Slutteligt stillede samme opgave spørgsmål vedr.
risikohåndtering, som i det aktuelle tilfælde næppe
ville involvere læger på det strategiske plan. I den
sidste tredjedel af eksamen blev der stillet spørgsmål i sygdomme hvis incidens i Danmark er på under
10/årligt og/eller som er beskrevet på 1½ linje i
lærebogen. Ikke videre rimeligt. Hvorfor ikke stille
spørgsmål vedrørende arbejdsmedicinske forhold, som
“fylder” mere hos den praktiserende læge? Den midterste tredjedel af eksamenssættet var rimeligt.
De forannævnte forhold er - tror vi - en stor del af
forklaringen på, at faget underprioriteres af de studerende, hvilket også sædvanligvis ses på karaktererne. Det er synd for underviserne, de studerende
og ikke mindst patienterne med arbejds- og miljømedicinske lidelser (som iflg. lærebogen udgør hver
6. hos den praktiserende læge).
Vi håber at dette brev fører til en forbedring af faget
og at også andre og specielt uenige studerende vil
tage sig tid til at komme med et response på dette
indlæg.
God sommer!
Peter Lommer Kristensen (11. semester)
Siska Falkenberg (11. semester)
Joachim Norddahl (11. semester)
Rikke Norddahl (11. semester)
Jakob Kvist Poulsen (11. semester)
Jesper Storgård Rasmussen (11. semester)
(og frustrerede studerende i tidens løb) har talt for
døve øren, når vi har henvendt os til studieledelsen
med vore ønsker og forslag - meget beklageligt.
Hvad angår lærebogen: Ja, den er desværre temmelig ujævn, og bærer præg af at man i Århus ville
skrive en samlet dansksproget lærebog på ret kort
tid. Jeg har flere gange undersøgt markedet (også
det nordiske), og det viser sig, at praktisk talt alle
de titler, der kunne blive tale om, indebærer, at man
som studerende skal anskaffe to bøger: een i arbejdsmedicin og en anden i miljømedicin (dette afspejler, at området miljø- og arbejdsmedicin internationalt (og ikke mindst nordisk) er langt højere
prioriteret end vi kender til fra Danmark). I arbejdsmedicin, der er mit eget område, anbefalede vi tidligere en udmærket amerikansk lærebog (med adækvate overspringslister) kombineret med en materialesamling omhandlende danske forhold. Imidlertid savnedes en passende lærebog i miljømedicin,
idet den hidtil anbefalede blev udsolgt uden at blive
genoptrykt. Da de studerende tillige gav udtryk for
utilfredshed med udgifterne til bøger, samt efterspurgte lærebogsmateriale på dansk, besluttede vi
os for at gå over til at anbefale den aktuelle lærebog
- alle dens mangler til trods. Men på baggrund af
jeres kritik vil jeg fremover anføre en alternativ
lærebog - om muligt i miljø- og arbejdsmedicin (der
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kan jo, uden at jeg har opdaget det, være udkommet
en god kombi-bog siden jeg sidst afsøgte markedet)
eller i arbejdsmedicin alene, kombineret med førnævnte materialesamling, der desværre heller ikke
er blevet genoptrykt af forlaget (også Fadl’s forlag
skal først og fremmest tjene penge), men som kan
downloades fra nettet.
Hvad angår den netop afholdte (ordinær) eksamen, vil jeg kun forholde mig til kritikken af opgaverne i arbejdsmedicin, hvor I skriver at der blev
stillet spørgsmål om sygdomme, hvis incidens i Danmark er mindre end 10/år og beder om spørgsmål,
der „fylder“ mere hos den praktiserende læge. Opgaverne i denne del af eksamenssættet vedrørte hhv.:
- håndekzem (et hyppigt og stort problem, også i
almen praksis),
- lænderygsmerter (do.)

- en akut svovlbrinteforgiftning (ikke hyppig, heldigvis, men potentielt livstruende)
- allergisk, hhv. toksisk alveolitis (førstnævnte er
sjælden, men vigtig at diagnosticere, p.g.a. den dårlige prognose for patientens lungefunktion ved fortsat udsættelse (modsat sidstnævnte))
- Weil’s syge (meget sjældent diagnosticeret (ifølge
anmeldelserne til Seruminstituttet), men vigtig at
mistænke ved adækvat udsættelse og symptombillede
pga. den høje letalitet af ubehandlet sygdom og den
probate effekt af tidlig, adækvat behandlingsindsats).
Jeg er enig med jer i, at eksamen skal omhandle
problemer, som man hyppigt ser - bl.a. i almen praksis. Men jeg vil samtidig holde fast i, at det også er
rimeligt - og nødvendigt - at eksaminere i sjældnere
lidelser i de tilfælde, hvor lægens viden/diagnostiske
opmærksomhed kan være afgørende for en patients

overlevelse og/eller udvikling af alvorlige/varige skader.
Iøvrigt tak for en konstruktiv kritik og for jeres
ønsker om en forbedring af faget - et ønske jeg fuldt
ud deler, men hvis opfyldelse nok desværre er dybt
afhængig af de strukturelle forhold omkring vort kursus og eksamen - forhold, som lærergruppen er uden
indflydelse på.

REAKTION PÅ KRITIK AF TURNUSFORDELINGEN.

medvirke til at dække evt. lægemangel på perifert
beliggende sygehuse sygehuse, idet det ikke er muligt at oprette flere turnuspladser end befolkningsgrundlaget berettiger.

·
Valg af turnusamt (-sted) efter hvad der er
tilbage når man har tur.
·
Afskaffelse af yderamtsordningen.

Fordelingen af medicinske turnuskandidater fremkalder hvert år diskussion om turnussystemets fortrædeligheder. Ligeledes er der hvert år beretninger
om kandidater som har betalt tusindvis af kroner for
et bytte af turnus.
Den ideelle turnusordning findes nok ikke. De som
får opfyldt deres ønske om turnusplads er typisk tilfredse. De som har fået en turnusplads langt fra
deres nuværende bopæl og sociale netværk vil være
utilfredse.
Det er imidlertid vigtigt, at man holder sig for øje,
hvilke fordele der trods alt er ved turnusordningen –
og selvfølgelig skal vi hele tiden være opmærksomme
på, at ulemperne ikke overstiger fordelene.
Blandt fordelene kan nævnes at turnusordningen sikrer, at alle yngre læger inden for kort tid efter endt
studie er garanteret en ansættelse med løn, arbejdstid og evt. barselsorlov i henhold til overenskomst,
og som, oven i købet tæller i den lægelige videreuddannelse - dvs. at der er ingen yngre læger der først
skal arbejde som vikar på en eller flere afdelinger
inden de kvalificerer sig til en egentlig ansættelse.
Den centrale fordeling af turnuspladser tager udgangspunkt i befolkningstallet i de enkelte regioner
og amter. Dette forhindrer, at turnuskandidater skal

De seneste år har vi i FAYL mærket et øget pres for,
at myndighederne har ønsket at tilgodese de perifere sygehuse i tildelingen af turnuskandidater. Det
er på den baggrund illusorisk at tro, at universitetsbyerne kan eller vil aftage alle turnuskandidater.
Dette forhold ændres ikke ved at man
overdimensionerer antallet af turnuspladser, som
foreslået af FADL. Tværtimod vil man ved en total
liberalisering snarere se flere turnuspladser i perifere amter end i dag – og færre ved universitetssygehusene.
At anvende revolver-politik med deponering turnustilmeldingerne vil være at skyde sig selv i foden.
Turnus er en nødvendig del af den lægelige uddannelse, og uden turnus ingen fortsættelse i
videreuddannelsessystemet.
Netop utilfredsheden med turnusfordelingen har ført
til et samarbejde mellem, Foreningen af Yngre Læger (FAYL) Gruppen af Yngste Læger (GYL) under
FAYL og Sundhedsstyrelsen.
I løbet af efteråret 2002 vil der ske ændringer i den
nuværende turnusfordeling.
Principperne i den nye fordeling:
·
Fortsat tildeling af lodtrækningsnummer ved
Notarius Publicus.
·
Direkte kontakt mellem den enkelte kandidat og et centralt fordelingssted.

Venlig hilsen,
Eva Støttrup Hansen

Den ændrede turnusfordeling vil have flere fordele:
·
Et mere gennemskueligt system med fortsat jobsikring efter studiet.
·
Et aktivt valg med større selvbestemmelse.
·
Ingen sandsynlighedsberegninger ved prioritering af turnusønsker.
·
Øjeblikkeligt resultat af fordelingen med
bedre tid til at planlægge en evt. flytning.

Vi har vurderet, at lodtrækning er den bedste måde
at fordele på.
Alternativer som anvendelse af fri markedskræfter
med fri søgning på baggrund af f.eks. eksamenspapirer
og personligt kendskab vil fremme uheldige forhold
som øget konkurrence under studiet og nepotisme.
Man kan tvivle på om vi nogensinde slipper helt for
sortbørshandel med turnuspladser.
Vi kan ikke forhindre umoralske individer i at slå
penge af ”uheldige” medstuderende.
Alternativer som tvungen start i den primært tildelte turnusplads og forbud mod bytte er af indlysende årsager helt uacceptable.

Steen Olesen
Formand for FAYLs
Forsknings- og Uddannelsesudvalg
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D et M ed icin ske S tu d en terråd
p ræ sen terer:

B O G M AR K E D
B o g m a rk ed et a fh olde s:
m a nd ag d en 1 6. sep tem b er kl. 1 400 - 1 63 0
N um re k an træ k kes fra kl. 1 3
B ø g er til salg ka n in dleveres:
o nsd ag 11 /9 kl. 14 - 16 og to rsda g de n 12 /9 kl. 15 - 1 7.
P e n g e o g ikk e so lg te b ø g er skal afhe ntes
o nsd ag 1 8/9 kl. 1 3 – 1 5 elle r to rsda g 19 /9 kl. 15 - 1 7
OBS!
S om no ge t n yt a fh olde s der e n B o g ca fé, hvo r du ka n h ø re om o
spø rg e til d e forskellig e bø g er på læ gestu diet.
fred ag 1 3/9 k l. 1 4 – 1 6
D et he le fo regå r i D e t M e dicinske S tude nte rråds lokale r, lokale
1.2 .5 / lo ka le 1 .2 .15
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EKSAMENSTILMELDING
K Ø B E N H A V N S U N IV E R S IT E T
D e t S u n d h e d s v id e n s k a b e lig e F a k u lte t

IN D T E G N IN G
T il e k s a m in e r o g te n ta m e n e r fo r m e d ic in s tu d e re n d e u n d e r
D e t S u n d h e d s v id e n s k a b e lig e F a k u lte t
V in te re n 2 0 0 2 /0 3
In d te g n in g til e k s a m in e r o g te n ta m e n e r u n d e r D e t S u n d h e d s v id e n s k a b e lig e F a k u lte t fin d e r ste d i
p e rio d e n :
M a n d a g d e n 9 . s e p te m b e r - o n s d a g d e n 1 1 . s e p te m b e r 2 0 0 2 (b e g g e d a g e in k l.)
B e m æ r k , a t d e r k u n e r in d te g n in g p å P a n u m i 3 d a g e d e n n e g a n g !
D e r e r d o g å b e n t fo r tilm e ld in g o v e r n e tte t til s ø n d a g d e n 1 5 . s e p te m b e r
In d te g n in g e n fin d e r s te d i V a n d re h a lle n (v e d D a m A u d ito rie t), P a n u m In s titu tte t, B le g d a m sv e j 3
B , b y g n in g 9 , 1 . s a l.
Å b n in g s tid e r i in d te g n in g s u g e n :

M a n d a g - o n s d a g : K l. 9 .0 0 -1 5 .0 0 .

D e r v il b liv e s tille t c o m p u te re o p , s å d u k a n tilm e ld e d ig o v e r n e tte t p å p u n k t.k u .d k . D e t e r m u lig t
a t s ø g e rå d o g v e jle d n in g h o s m e d a rb e jd e rn e fra e k s a m e n s k o n to re t. F o r a t m e ld e d ig til e k s a m e n
o v e r n e tte t s k a l d u b ru g e P IN -k o d e . H a r d u m is te t d in P IN -k o d e , k a n d u fra d e n 2 . s e p te m b e r få
e n n y u d le v e re t i E k s p e d itio n e n i b yg n in g 9 .1 .3 3 b (o g ik k e p å e k s a m e n s k o n to re t s o m h id til).
D u k a n a lle re d e n u o g fre m til d e n 1 5 . s e p te m b e r m e ld e d ig til e k s a m e n p å p u n k t.k u .d k .
H v is d u h a r e v e n tu e lle d is p e n s a tio n e r, d e r v e d rø re r d e n /d e e k s a m in e r d u tilm e ld e r d ig , k a n d u
b lo t a n fø re d e tte i b e m æ rk n in g s fe lte t p å p u n k t.k u .d k .
T ilm e ld e r d u d ig v ia b la n k e tte r, s k a l d is p e n s a tio n e n fo re v is e s v e d in d te g n in g e n (k a n k u n s k e i
d a g e n e 9 .-1 1 . s e p te m b e r).
D u b e h ø v e r ik k e a t f o r e v is e f o r n y e t å r s k o r t v e d tilm e ld in g e n , d a v i k o n tro lle re r d e tte v ia v o re s
e k s a m e n s s y s te m .
E fte r tilm e ld in g e r m o d ta g e s ik k e !
H v is d u ø n s k e r a t s e o m d in e tilm e ld in g e r e r a c c e p te re t p å W W W k a n d u g ø re fø lg e n d e :
1 ) S å læ n g e in d te g n in g e n fo re g å r (ju n i t.o .m . s ø n d a g d e n 1 5 . s e p te m b e r) s k a l d u g å in d p å
p u n k t.k u .d k o g k lik k e p å ” T ilm e ld in g , e k s a m e n ” . H v is d e r s tå r ” tilm e ld t” m e d rø d e
b o g s ta v e r u d fo r d e t fa g , s o m d u h a r tilm e ld t d ig , e r d in tilm e ld in g a c c e p te re t.
2 ) N å r in d te g n in g e n e r o v e rs tå e t, a lts å E F T E R s ø n d a g d e n 1 5 . s e p te m b e r k a n d u K U N s e
d in e tilm e ld in g e r v e d a t k lik k e p å ” V is tilm e ld in g ”
C a . 1 u g e e fte r in d te g n in g e n e r a lle ” p a p ir” -tilm e ld in g e rn e in d ta s te t o g d u v il d e re fte r k u n n e s e
d in e tilm e ld in g e r p å p u n k t.k u .d k (k lik p å f e lte t ” v is tilm e ld in g e r ” ). D e s u d e n v il v i c a . 3 u g e r
e fte r in d te g n in g e n h æ n g e lis te r o p p å ta v le n i V a n d re h a lle n , d e r v is e r, h v ilk e e k s a m in e r m a n e r
tilm e ld t.

