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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.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet.
Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og
hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
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Torsdag:

Det er torsdag og MOK skal ha' det sjovt

Fredag:
Lørdag:

Revy-fest i klubben

Fest for de voksne i klubben (fase II fest)

Søndag:

De voksne har tømmermænd

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.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

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 !!!

Onsdag:

Tirsdag:

Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside:

Denne uges

-redaktion
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STUDIET

Styrende organer

REFERAT NR. 06/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D. 02.
SEPTEMBER 2002 KL. 15.15.

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL),
Overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP), Afdelingslæge, dr.med. Lars Laursen (LL), Overlæge dr.med.
Steen Larsen (SL), Professor, dr.med. Arne Høj Nielsen (AHN),Overlæge Niels Bækgaard (NB),Overlæge,
dr.med. Lene Wallin (LW), Overlæge Poul Erik
Helkjær (PEH), stud.med. Jesper Søe (JS), stud.med.
Peter Masny (PM), stud.med. Ali M. Shokouh-Amiri
(AMS), ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB),
overassistent
Bettina
Madsen
(BM),studentersekretær Christel A.B.Jørgensen (CJ)
Afbud fra: Overlæge Gunnar S. Lausten, Overlæge
Thomas Lind, Overlæge, dr.med N.E. Bille-Brahe,
cand.med Mette Marklund, stud.med. Christoffer
Schäfer,, stud.med. Lotte Colmorn, stud.med. Christopher Schäfer, stud.med.Simon Serbian, assistent
Alice Lehmann Rasmussen, studentersekretær Marie Bønnelycke,
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 05/2002: Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
a)
Der er kommet svar på tidligere skrivelse
til Sygehusdirekoratet v/Peter Orebo Hansen vedrørende refusionsmidler mellem Kbh.amt og Kbh. Universitet. Der er fortsat ingen penge til
amtet.Utilfredsstillende at det kan tage 4 år at lave
en ny aftale.
b)
Orientering om workshop der afholdes på
Panum Instituttet den 19. november vedr. kliniske
ophold på den ny studieordning.
c)
Den 9. oktober afholdes der møde på LKF
vedr. 6. semester på den ny studieordning v/Kjeld
Lyngborg. Carsten Lenstrup, Jan Pødenphant og Birthe Brogaard deltager.
d)
Studenter i klinikudvalget Rigshospitalet
bliver alle vaccineret mod Hepatitis. Stud. i Kbh.amt
ønsker, at dette skal indføres i klinikudvalget kbh.amt.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer undersøges.
e)
Overlæge, dr.med. Jan Bonde har rettet
skriftlig henvendelse til studieleder Pernille Due vedr.
overbelægning på 9.semester. I skrivelsen bliver der

bl.a. forespurgt om en udvidelse med flere
undervisningsafdelinger. Der foreligger endnu intet
svar. PEH oplyser, at Næstved Centralsygehus højst
vil kunne tilbyde 3 pladser i anæstesi.
f)
Holbæk Sygehus er inddraget i undervisningen i gyn/obs og pædiatri på 13. semester. Der er
oprettet 2 B- lektorater.
g)
Der foreligger brev af 27.08.02 vedr. ansøgning om lektorat til kardiologisk afsnit., KAS Herlev. Opgørelse over undervisning rekvireres fra afdelingen. Der skal fremsendes ansøgning til det Kliniske Universitetscenter.
h)
Klage fra professor Henrik Thomsen, radiologisk afd. og 12. semester studerende vedr. det indkøbte computer-rtg.program, der ikke fungerer på
stud. computerne. Rgt-afdelingen vil blive bedt om
at fremskaffe program til evt. genindlæsning på studenter-computere. Nærmere detaljer omkring indlæsningen af programmet undersøges af Lene Walin
via ny læge Dan Fuglø.
i)
Notat udleveret vedr. studenterfaciliteter
på KAS Glostrup. Klinikudvalgets repræsentant overlæge, dr. med. Steen Larsen vil kontakte driftafdelingen med henblik på drøftelse af den nuværende situation.
j)
Oversigt over prognosetal for foråret 2003
udleveret. BB informerer om stadige kapacitetsproblemer.
4. Meddelelser fra studenterne: Ingen

5. Budgetudvalget: Som svar på det modtagede
brev udarbejder CL og LL en svarskrivelse til Sygehusdirektoratet v/ Peter Orebo Hansen.
6. Undervisningsplaner:
ad a) Onkologerne ønsker flere samklinikker på
10.sem. KLU imødeser forslag til ny plan udviklet af
undervisende afd. og onkologerne imellem, men timerne skal holdes indenfor normeringen.
ad b) Vedr. undervisning i idrætsmedicinske emneområder oplyser JP, at der er planer om at indarbejde dette i bevægeapparat-kursus på 6. semester
på den ny studieordning. Forslag fremsendt til Michael Kjær.
c) I henhold til nyt EU-direktiv skal 12.sem have fire
ekstra timer i strålehygiejne. Disse planlægges som
central undervisning i efterårssemestret og drøftes
på planlægningsmødet.

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 og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 10–14
Studentersekretærer:
Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid:
Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Maj-Britt Helvang
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen og Mads Falk
Træffetid:
Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen
Onsdage fra kl. 13.00 - 17.00

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

7. Universitetssekretariatet: - Der udsendes
prognosetal + minusdage skemaer snarest.
8. Studienævn for Medicin: Referat af 07.05.02
blev omdelt.
9. Eventuelt: Forespørgsel fra AMS, om patologiundervisningen kunne lægges på fase I. CL oplyser,
at det kommer i forbindelse med den ny studieordning.
Mødet slut kl. 17.00 Næste møde afholdes mandag
d. 07. oktober 2002 kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE
Mandag d. 9. september 2002 kl. 15.00

Til stede: Lektor Gorm Jensen, lektor Nina
Skovgaard, stud.med Jes Braagaard (12.sem),
stud.med. Lasse Lund (12.sem), stud.med. Line Brixen
(11.sem), stud.med. Ikram Sarwar (9.sem), stud.med.
Mikkel Westen (semesterfri)
Fra sekretariatet: Susan Post og Maj-Britt Helvang.
Afbud fra: Lektor Peter Hesselfeldt, lektor Hans
Perrild, lektor Michael Krogsgaard, stud.med. Klara
Naver.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 5. juni 2002-0910
Godkendt.
3. Indlæg v. Jørgen Hedemark Poulsen fra KUU.
Jørgen Hedemark Poulsen fortæller om den workshop, som i efteråret vil blive afholdt på Panum. Den
kommer til at omhandle den ny studieordning med
fokus på det kliniske ophold. Jørgen Hedemark fortæller, at der ved tidligere worhshop’s og efterfølgende arbejde er fremkommet flere gode resultater,
som er blevet implementeret i studieordningen. Bl.a.
beskrivelsen af tutorers rolle. Denne workshop er
derfor specielt vigtig, da resultaterne kan få indflydelse på det kliniske ophold på ny studieordning, og
dermed være en spydspids for ny studieordning.
Herefter gennemgås forslag til program punkt for
punkt. Bl.a. diskuteres alternativer til 80%-reglen.
Jørgen Hedemark fortæller, at det er hans indtryk,
at reglen nærmest bliver opfattet som et krav om
20% fri fa de studerendes side, hvilket ikke er meningen. Det diskuteres, at der jo faktisk ikke er nogen
kontrol med, hvad de studerende lærer under det
kliniske ophold, bortset fra det man kan blive eksamineret i medicin og kirurgi. Mulighederne for at
indflette praktiske prøver diskuteres. Jørgen Hedemark fortæller om, at man i skal have det kliniske
ophold godkendt af en tutor eller professor. Denne
skal vurdere studentens færdigheder efter flere mål
og derefter vurdere om opholdet kan godkendes. Det
fremføres, at dette kun lader sig gøre, hvis tutor/
professor er tæt på de studerende, og virkelig har
føling med, hvad den enkelte student foretager sig.
Ikram Sarwar fortæller, at han selv var på en afdeling med kun to studerende, hvor der var et godt
forhold tutor og studerende imellem, hvorimod forholdet var mindre godt på en anden afdeling, hvor de
var 7 studerende. Jes Braagaard siger, at der skal en
eller anden form for overordnet kontrol, idet det
ikke bør være sådan, at evt. ”dårlig kemi” mellem
student og tutor skal resultere i at det kliniske ophold ikke godkendes. Gorm Jensen fremfører, at det
kunne være en mulighed med en eller anden form for
ansættelseskontrakt mellem afdelingen og studenten.
Efter en lille time runder Jørgen Hedemark af, og
opfordrer til at mange møder frem til workshoppen,
som vil blive afholdt 19. november.
Efterfølgende har Susan Post sendt en ”reminder” til
lektorer og professorer.
4. Meddelelser
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Fra formanden:
Gorm Jensen byder Maj-Britt Helvang velkommen
som ny sekretær i Klinikudvalgssekretariatet.
Gorm fortæller, at patologiundervisningen for dette
semester endelig er faldet på plads, stort set som
planlagt i lektionskataloget. Ansættelserne af lektorer er blevet forlænget med et halvt år, og skal
derfor genforhandles til næste semester. 7. sem. fra
kommunen følger patologiforelæsningerne på RH,
hvilket er en stor hjælp.
Fra underviserne:
Nina Skovgaard fortæller, at undervisere fra Amager Hospital flere gange har været tilmeldt undervisning i kommunikationstræning, således at de kan
undervise studenterne i samme. Men hver gang er
kurserne blevet aflyst. Gorm fortæller, at han ikke
er helt klar hvordan status er, efter at Knut Aspegren er fratrådt instituttet. Han vil tage det op på
mødet på Panum i denne uge.
Klinisk Kemisk afdeling BBH, har sendt brev om, at
de ikke er i stand til at varetage undervisningen af
studenter fra og med forårssemestret. Gorm Jensen
tager kontakt til afdelingen.
Fra sekretariatet:
Susan post fortæller at Bjarne Sigurd har fået sit Blektorat konverteret til et A-lektorat.
Lektor Eva Hommel er stoppet som lektor pr. 1/8
2002. Annette Mertz overtager undervisningen.
Lektor Dorthe Rasmussen stopper pr. 31/8 2002.
Prognosen for antallet af studenter til forårssemestret 2003 ser ikke god ud, idet der er mange
flere studenter end der er plads til. Dette vil blive
taget op på p-mødet 12/9.
Fra studenterne:
Mikkel Westen fortæller, at der fra de nye 7.sem.
studerende er fremkommet ønske om en mere struktureret gennemgang af journalskrivning, idet det er
frustrerende at skrive journal uden nogen forudsætninger overhovedet. Ved næste studiestart vil kliniske lærere og lektorer blive informeret om, at forsøge at starte lidt mere basalt. Derefter følger en
lille diskussion om kravet om egentlig journalskrivning på afdelingerne. Der hersker lidt usikkerhed om, hvor mange journaler der skal skrives. Jes

Braagaard mener, at der tidligere er sendt materiale ud, hvori det fremgår at der skal skrives mindst
25 journaler. Susan Post undersøger dette, og af målbeskrivelsen i logbøgerne, som sendes ud til
7.sem.studerende fremgår det, at de studerende skal
skrive 25 journaler inkl. Klinikjournaler. Vi vil gøre
mere ud af, at informere de studerende om dette til
introduktionsdagen..
Jes Braagaard fortæller, at det kan være svært at
komme til patientoplysningerne på BBH, når man
skal skrive klinikjournaler og først er på hospitalet
sent pga. undervisning andetsteds. Han kommer med
forslag om, at afdelingerne skriver patientoplysningerne på et fortrykt skema, som så faxes til
AMA, og lægges i en bakke/hænges op, så de studerende kan finde oplysningerne dér. Flere af stederne
hvor patientoplysninger slås op er nemlig aflåst om
eftermiddagen. Line Brixen tager kontakt til de relevante afdelinger mhp. på løsning af problemet.
Fra Studienævnet for medicin:
Der er kommet en skrivelse fra professor i idrætsmedicin Michael Kjær vedr. muligheder for at integrere det idrætsmedicinske område i undervisningen, samt et forslag til dette. Susan Post har tidligere sendt skrivelsen videre til adm.ovl. på ortopædkirurgisk afd. Peter Gebuhr, så denne kunne tage
stilling til evt. at integrere idrætsmedicin i ortopædkirurgiske klinikker.
5.Patologi
Punktet blev behandlet under meddelelser fra formanden.
6.Hepatitis B-vaccine.
Efter kontakt til Torben Schroeder på RH, er det
blevet afklaret hvordan vaccinationen af de studerende på RH klares, og hvem der betaler. Gorm vil
tage kontakt til administrationsafdelingen mhp. afklaring af, om det samme kan gennemføres i klinikudvalget KK.
Gorm Jensen har snakket med professor Jens Ole Nielsen, inf.med.afd. Denne oplyser, at det fremgår af
Sundhedsstyrelsens vejledning for hepatitis B vaccine,
at medicinske studenter ikke er omfattet af
anbefalingerne om hepatitis B vaccine. Derfor kan de
studerende ikke tilbydes gratis vaccination.
7. Evalueringer

Susan Post fremlægger evalueringerne fra sidste semester.
For 4.sem på 14 dages klinisk ophold er der er en
svarprocent på 50%. Evalueringerne er rimelig gode.
7.sem BBH, ort.kir. Studenterne får ros af tutor på
afd. Afdelingen får ros fra studenterne, dog med kritik af, at studenterne ikke har deres egne kitler på
afdelingen. Line Brixen oplyser, at hun har taget
kontakt til linneddepotet for at få skaffet kitler specifikt til de studerende.
7.sem. BBH, Klinik I. Forholdsvis god kritik.
8. sem. Amager Hospital. Svarprocent på 67%. Opholdene får rimelig gode evalueringer. Specielt
tutorerne får god kritik. Der fremsættes ønske om at
skrive egentlige indlæggelsesjournaler og ikke kun
klinikjournaler.
9.sem børnepsyk., BBH. Holdet mener, at formålet
med opholdet på afdelingen er skudt over målet fra
afdelingens side, i.fht. den korte tid studenterne er
på afd. Den case-baserede undervisning roses. Dog
efterlyses mere pensumrelevant undervisning. Selve
det kliniske ophold på afdelingen får kritik for at
være dårligt uden lægekontakt.
10.sem. Hvidovre. Svarprocent på 43%. Gas.kir klinikker får ros. Ort.kir får kritik for ikke at være
engageret nok.
Der har i forårssemestret været i alt 34 aflyste kliniktimer. De fleste er der fundet erstatningstimer for.
Kopi af evalueringer er sendt til Kvalitets Udviklings Udvalget. Efterfølgende er materialet sendt ud til
de relevante afdelinger.
Mht. til undervisning i børnepsykiatri på Hillerød
Hospital, har der været en kommunikationsbrist ml.
Hillerød og Panum. Fra børnepsykiatrisk afd. Hillerød’s side er man åbenbart ikke blevet ordentligt
informeret om antallet af studerende, som afdelingen skal have. Gorm Jensen tager dette op på møde
på Panum i denne uge.
8.Eventuelt
Line har kage med; der forsøges opstart af kageordning til møderne. Mikkel lover at tage med næste
gang.
Mødet slutter kl. 17.00 Næste møde bliver d. mandag 7. oktober i klinik I’s konferencelokale, opgang 60, Bispebjerg Hospital.

Studievejledningen
Studievejledningen for medicin
TRÆFFETIDER UGE 43
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
21/10
1500 – 1600
Ture Karbo
Tir
22/10
aflyst
aflyst
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Ons
23/10
1600 – 1700
1600 – 1900
Ulrik Bodholt
Tor
24/10
1500 – 1600
TRÆFFETIDER UGE 44
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
28/10
1500 – 1600
1000 – 1300
Ture Karbo
Tir
29/10
0900 – 1000
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Ons
30/10
1600 – 1700
00
00
00
00
16 – 19
Ulrik Bodholt
Tor
31/10
15 – 16
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
International Studievejledning
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet vil fra uge 44 kunne rettes til dén
international studievejledning under Suzanne Andersen. Der vil være telefon- og
træffetider på onsdage og torsdage. - Indtil der foreligger en ny fastansættelse af
endnu en international vejleder - bør alle studerende afpasse deres henvendelser.
TRÆFFETIDER UGE 44
Dag
Dato
Telefontid
TræffetidVejleder
1000 – 1200
Suzanne Andersen
Ons
30/10
1200 – 1230
30
00
1300 – 1500
Suzanne Andersen
Tor
31/10
12 – 13
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Den Internationale Studievejlednings e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk

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 !!

Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

GRAVID?
Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.
Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til
at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis
du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte.
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orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.
Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip.
Se mere på www. Su.dk
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får
barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
-dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
-enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip
pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til
klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer.
Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne
for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder

LABORATORIUM FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER
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.

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.
Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende
problemer !
Studienævnet

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLDSÆTNING.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.
Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedregel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.

FØR DET ER FOR SENT!

FORSKELLIGE REGLER
Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/
95

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

2.Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3.Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for
Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.
Hvis man framelder sin holdplads inden disse datoer
kan man blive holdsat på semesteret igen, uden at
skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved
rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer at
framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Følgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

1.Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer.

Følgende gælder alle studerende:
1.Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det
som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig). Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så
skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at
afmeldingen er rettidig.

Ny ordning:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Fase II

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

I efteråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser:
Dato
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

Emne
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

Åbnes for tilmelding
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.
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OSVAL II FORSIDER
Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.
Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksamen.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

VEDR.: ERSTATNINGSFORELÆSNING I MEDICIN OG
KIRURGI, 7. SEMESTER  E 2002
Kære holdrepræsentanter og underviser
Forelæsningen, som desværre glippede d. 07.10.02
afholdes i stedet
Fredag d. 08.11 kl. 12.15 – 13.00 ”Hæmatologi” v.
Dorthe Rønnov-Jessen
Forelæsningen afholdes i auditorium 93 (bygning 93
overfor afd. O), RH.
Holdrepræsentanterne bedes venligst informere holdkammeraterne.
Venlig hilsen
Lili Hansen
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER EFTERÅR 2002.

Opgave 2, der er en gruppeopgave, blev udleveret
ved forelæsningen onsdag den 16. oktober. Opgaven
kan afhentes på Afd. f. Medicinsk Videnskabsteori
(Panum byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på bordet
overfor lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 14. november enten til
din eksaminatorielærer (eller i kasserne på gang ved
lokale 22.3.5.)
M.v.h. Kirsten Kjær

Studietilbud
STUDIEOPHOLD I UDLANDET
Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.
Og du kan få penge til studieopholdet.
Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samarbejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samarbejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre
udveksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.
Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD”. Den kan hentes på nettet
http://www.ku.dk/sa/inter/JEG_VIL_UD/
jegvilud.htm
Du kan også få hjælp hos IMCC (9.2.2), fakultetets
internationale medarbejder Suzanne Andersen (træffetid onsdage og torsdage, tidsbestilling i Ekspeditionen, tlf. 35 32 70 61) eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.
Desuden afholdes informationsmøde på Fakultetet
om studieophold i udlandet d. 10 februar 2003.
Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige formål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.
Kort oversigt over stipendiemulighederne:
INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden (IKKE til ophold inden for Fakultetets ECTSog Nordplus-netværk)
ansøgningsfrist: primo oktober.
SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: 21. marts 2003
NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 21. marts 2003

KULTURAFTALESTIPENDIER

til særlige lande ansøgningsfrister: Kontakt Det internationale Kontor
Da Internationaliseringsområdet er i stærk udvikling, opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt. Kontakt eventuelt det Internationale
kontor for yderligere oplysninger. Eller hold dig
opdateret på det internationale kontors hjemmeside:
http://www.ku.dk/sa/inter/stipendier/andre.html
For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.
Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.
At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!
Nyttige internet-adresser:
Generel information om internationale anliggender
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm
Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
ECTS/Socrates-Partnere.htm
Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/Int.Forhold/
Med/Nordplus/Nordpluspartnere.htm
Information om Fakultetets samarbejdsaftale med
Vanderbilt Medical School, USA
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/
med/USA/Vanderbilt.htm

Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/sa/inter/open_dk.html
Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://www.ku.dk/sa/inter/samuni/
sam_indhold.html

BROBYGNING MELLEM GASTRONOMI OG ERNÆRINGSVIDENSKAB ÅBEN FORELÆSNINGSRÆKKE I
NOVEMBER 2002
Professor, dr.med. Arne Astrup, Institut for Human
Ernæring ved KVL og Levnedsmiddelcentret og kokken Claus Meyer, Meyers Madhus har slået sig sammen for at bygge bro mellem gastronomi og ernæringsvidenskab med afsæt i deres forsknings-, kursus og
forfattersamarbejde. De afholder i den forbindelse
en åben forelæsningsrække på Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole (KVL). Der er tre forelæsninger.
Deltagelse i forelæsningerne er gratis og tilmelding
er ikke nødvendig.
14. november 2002 kl. 15 - 17 KVL, Thorvaldsensvej 40, auditorium 3-02 (215 pladser).
Forelæsning v/professor, dr. med. Arne Astrup: Hvorfor ser vi en fedmeepidemi i store dele af verden og
også her i Danmark, hvor nu hver femte voksne har
decideret fedme ? Vi har nok fokuseret på at skære
ned på fedtet uden at være opmærksom på, hvad
ikke-fedt komponenten af kosten består af og uden at
skele til at maden også smagsmæssigt skal hænge
sammen i munden og være nydelsesfuld. Betydningen af forskellige typer kulhydrater, protein, krydderier og krydderurter m.v. for appetitten og fedme
bliver gennemgået - og nye veje anvist.
19. november 2002 kl. 15 - 17 KVL, Thorvaldsensvej 40, auditorium 3-01 (293 pladser).
Forelæsning v/kokken Claus Meyer: Vores kulinariske arv - på sporet af et mere end 300 årigt
antihedonistisk korstog imod madglæden, velsmagen og lysten som sådan. Hvordan kan det være, at
det danske køkken mangler gastronomisk integritet,
alt imens vi spiser os federe og federe med stadigt
dårligere samvittighed. De etniske køkkeners visdom.
25. november 2002 kl. 15 - 17, KVL, Thorvaldsensvej 40, auditorium 3-01 (293 pladser).
Forelæsning v/kokken Clauds Meyer og professor,
dr.med. Arne Astrup: Hvor galt står det til - de sundhedsmæssige konsekvenser af den danske madtradition. Hvorfor virker kostrådene og slankekurene ikke ? Nye leveråd under opsejling. Er det, hvad
vi ikke spiser, vi bliver fede af ? Velsmagens anatomi
- på sporet af en ny madlavningsfilosofi, hvor fedtet
ikke er forudsætningen for velsmag. Elsk din sult og
spis igennem.
Er du interesseret i en universitetsuddannelse indenfor ernæring, så klik ind på
http://www.kvl.dk - uddannelse - uddannelsesvejledning.

STUDIET & ANNONCER
Som studerende på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet er

FAKULTETSDAGEN DEN 21.
OKTOBER 2002
også for dig.
Læs programmet igennem, gå en tur ned af vandrehallen og se de mange forskellige posters, hvor de
ph.d.-studerende præsenterer deres forskning, og sæt
dig i Lundsgaard til det/de foredrag som du kunne
tænke dig at høre.
Program:
10.00-12.00Poster-session (ph.d.-studerende).
Præsentationsboder ved studenterorganisationerne.
30.30-30.30Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen,
Handelshøjskolen i København, taler over emnet:
”Personalepolitik i en nedskæringspolitik – en udfordring for ledere og medarbejdere”
13.30-14.15Professor Søren Nielsen, Århus Universitet: Aquapuriner: Fra molekyle til klinisk medicin.
14.30-15.00Fakultetspriserne til unge forskere uddeles.
15 minutters foredrag fra de to prismodtagere.
15.00-15.30Professor Jens Chr. Djurhuus, Århus Universitet: Forskningsfinansiering i fremtiden.
15.30-16.00Professor Margareta Bertilsson, Københavns Universitet: “On Scientific Citizenship”.
15.15-15.15Ralf Hemmingsen: Fakultetets initiativer i 2002.
16.15-16.30Uddeling af poster-priser.
16.30

Happy hour (Buffet/jazz)

NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

”En værdig død?” – et allehelgensarrangement med
Kirsten Thorup
Vi afholder en allehelgensgudstjeneste, hvor vi
kredser om det at mindes de døde. Hvis du har mistet nogen, som du ønsker at studenterpræsten skal
nævne ved navn i sin prædiken, kan du maile ham
(pnh@adm.ku.dk) eller ringe (20 46 41 93) og oplyse
navnet senest tirsdag den 29. oktober.
Forfatteren Kirsten Thorup læser efterfølgende op
fra sin roman ”Bonsai”, og der vil være mulighed for
at drøfte emnet over en kop stærk kaffe eller et glas
rødvin.
Tid: Onsdag den 30. oktober, kl. 19.30
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123
Kbh. K
Forud for arrangementet afholder vi ekstraordinær
generalforsamling med valg til vores bestyrelse. Hvis
du er interesseret i at være med til at have indflydelse på studenterpræstens arbejder er du meget
velkommen til at dukke op i kirken kl. 17. Der vil
være lidt lækkert at spise til de ildsjæle, der dukker
op.
”Sct. Andreas Kirke – en vandring ind i Skønvirke” – et arrangement med præst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard i samarbejde med menighedsrådet i Sct. Andreas Kirke
Vi kigger kirkens spændende arkitektoniske og kunstneriske detaljer efter i sømmene. Anne-Mette
Gravgaard, der for nylig har redigeret bogen ”Storbyens virkeliggjorte længsler - kirkerne i København
og på Frederiksberg 1860-1940”, fortæller og viser
rundt.
Tid: Tirsdag den 5. november, kl. 19.30
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123
Kbh. K
Studiekreds om etik, tro og videnskab ved
studenterpræst Nicolai Halvorsen
Studenterpræsten afholder en studiekreds om etik,
tro og videnskab, der tager afsæt i en læsning af
Svend Aage Madsens roman ”Genspejlet”.

NY TYPE PRÆVENTION TIL
RASKE KVINDER
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Anden gang tirsdag den 29. oktober. Alle er velkomne til at deltage. Nye deltagere kan sagtens
være med.
Gruppen mødes efter aftale ca. hver anden tirsdag
fra 17-19 på studenterpræstens kontor i Sct. Andreas
Kirke, Gothersgade 148, 1123 Kbh. K.
Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.
Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler og kan træffes på kontoret på Panum
tirsdage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk
VIGTIGT! Studenterpræstens arbejde er i fare!
Københavns Stift skal spare et beløb, der vil betyde,
at studenterpræstearbejdet i København vil blive
betydeligt forringet. Fx. vil der blive råd til færre
arrangementer, og den akademiske medarbejder, der
bl.a. står for studenterpræstens PR, risikerer at hendes stilling bliver endnu mindre eller helt nedlægges
med mindre synliggørelse til følge. Det vil også betyde, at døren til kontoret oftere vil være lukket, og
det vil være sværere at få en samtale uden at have
bestilt tid i forvejen.
På mandag den 28. oktober skal vi til møde med
biskoppen for at få klarhed over situationen, og vi
har brug for din underskrift til at tilkendegive, at du
synes, at studenterpræsten og hans medarbejder gør
et vigtigt stykke arbejde.
Underskriftslister vil være på kontoret og på opslagstavlen udenfor.
Støttemails kan også sendes til lotz@adm.ku.dk
På forhånd tak for din/jeres støtte!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Annoncer

Klinisk forsøg med vaginalring

VÆRNEPLIGTIGE LÆGER

Raske kvinder søges til et klinisk forsøg, hvor en
ny præventionsmetode, en vaginalring kaldet
NuvaRing? skal undersøges.
NuvaRing? er en lille fleksibel ring, der skal opsættes i skeden, hvor den hver dag afgiver en
konstant lav dosis af de samme 2 hormontyper,
som findes i p-piller. Herved hæmmes
ægløsningen og graviditet forhindres.
NuvaRing? er godkendt af de danske myndigheder, og skal under normale omstændigheder sidde
i skeden i 3 uger, hvorefter den tages ud, og der
holdes en ringfri periode på en uge, hvor man vil
få en blødning.
Formålet med dette forsøg er at undersøge, om
forlænget brug af NuvaRing?, det vil sige brug af
flere ringe i træk, kan nedsætte antallet af
menstruationsblødninger.
Der vil være 4 forskellige behandlingsgrupper i
forsøget, der er forskellige med hensyn til, hvor
mange ringe man skal anvende i træk. Det afgøres ved lodtrækning, hvilken behandlingsgruppe,
man får tildelt.
I forsøget indgår 400 kvinder, heraf 40 kvinder i
Danmark. Behandlingen varer i ca. 1 år, præventionen vil være gratis, og du vil blive fulgt nøje
af lægen gennem hele perioden.
Du kan deltage i forsøget, hvis du er 18 år eller
ældre og har regelmæssig menstruation.
Er du interesseret i at deltage i forsøget kontakt
da venligst:
Speciallæge Mogens Dreyer
Gentoftegade 39, 1.
2820 Gentofte
Tlf: 39 65 20 00 (kl. 8:30-11:00)

Er du snart ved at være færdig med studiet og
ved du at du enten SKAL eller gerne vil tilbringe
et år i forsvaret?
Jeg blev færdig med min militære værnepligt i
juni og jeg ville have haft gavn af at vide lidt om
hvad der foregik i militæret før jeg kom derind.
Hvis du føler at det også ville komme dig til
gavn, så er mit forslag at:
vi får fat i så mange der er interesserede som
muligt
finder en dato hvor „alle“ har mulighed for at
være med
DU finder et sted på Panum hvor vi kan være, da
jeg jf. mine seneste oplysninger skal betale for
at få et lokale på stedet.
Jeg vil selvfølgelig opkræve et symbolsk beløb
for min tid og forberedelse, men jo flere der
kommer jo billigere bliver det.

VARM JAKKE SAVNES

Kære Fulde Frossenpind
Hvis du vågnede op med en jakke, du ikke kendte
lørdag morgen, så er det måske min. Til 69timers bar fredag nat forsvandt min jakke nemlig fra en knage i klubben, der er sket mellem 03
og 05. Det er en brun herre jakke af ruskind med
pelskrave og knapper.
Den var virkelig attraktiv: i de hullede lommerne lå et par slidte hvide uldhandsker m.
farvet mønster, et par cykellygter (der næsten
ikke virkede) og et forvasket sort bomuldshalstørklæde.
Jeg ville meget gerne have jakken igen, hvis
du har den kan du maile mig på
mfranthe@stud.ku.dk, ringe eller send en sms
på 61301021. Hvis du ikke har lyst til at mødes så læg den i glemmekassen i klubben
eller oppe i Informationen v. vindeltrappen,
eller hæng den på knagen hvor du tog den.
…og hvis du er rigtig flink så send lige en besked
når du aflevere den…

Læge og premierløjtnant Morten Gulev
(28197768)

Mvh. Mattis, 8.sem Hvidovre

KOMMUNIKATION/OVERSÆTTELSE

BOG SÆLGES

er du god til det fra bl.a. urdu, tyrkisk og nogle af
de andre store invandrersprog, så vil
Alzheimerforeningen gerne bruge dig som oversætter af sine pjecer (studenterløn). Venligst henvendelse til : e.mail: scheele@journalist.dk

Sobotta, Atlas of Human Anatomy volume 2, 12.
udgave. Som ny! KUN kr 450Ring på 60 61 11 93, hvis du er interesseret eller
send en mail til
karina_eriksen_fr@hotmail.com
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B*R*C*P
-Burmese Refugee Care Project
Vidste DU at man som medicin-studerende har
muligheden for at deltage i spændende projekter
verden over? Ikke?! Burmese Refugee Care
Project er ingen undtagelse og en oplagt mulighed!
På grænsen mellem Thailand og Myanmar (tidl.
Burma) ligger Dr. Cynthia´s Clinic også kaldet
Mae Tao Clinic. Klinikken blev grundlagt af frivillige burmesiske læger, for at hjælpe de nødstedte, burmesiske flygtninge, som stadig den
dag i dag, krydser grænsen til Thailand, for at
undslippe forfølgelse af regeringstropperne fra
militærregimet. Op mod hundrede tusinde flygtninge er bosat i store flygtninge-lejre på grænsen mellem de to lande, og er afskåret fra grundlæggende lægehjælp.
De frivillige lægers arbejdet på klinikken består
i at tilse patienter samt at uddanne unge burmesere til at kunne tage ud i landsbyerne og yde
lægehjælp og undervise i f.eks. hygiejne.
Som medicinstuderende vil man indgå i dagligdagen på klinikken ved at samarbejde med andre
studerende fra resten af verden. Arbejdet vil
hovedsageligt bestå i at følge lægerne på stedet,
og lære af deres erfaringer m.h.t. lægehjælp under relativt primitive forhold. Men det er primært i forbindelse med uddannelsen af de unge
læger, at man som medicinstuderende får lov at
anvende sine erfaringer. Det skal dog lige nævnes, afhængig af hvor langt man er nået i studiet,
at man sagtens kan få tildelt opgaver som ligger
indenfor en læges arbejdsfelt, f.eks. undersøgelse
af patienter, vaccinering, uddeling af medicin
mm.
Desuden vil man på rejsen dertil blive bedt om
at medbringe hospitalsudstyr eller eventuelt
gamle, engelske lærerbøger, indsamlet af EQUIPgruppen herhjemme (en undergruppe af SCORP).
Opholdet handler således hovedsageligt om at
lære, hvordan lægehjælp kan praktiseres i tredje
verdens lande, under omstændigheder som kun
tillader meget få midler.
Opholdets varighed er mellem 4-6 uger, afhængig af hvordan situationen er dernede. Længere
ophold kan dog også arrangeres. Som udgangspunkt skal man have bestået 9.ende semester,
men man kan sagtens ansøge om at deltage i
projektet før, blot skal man sende en beskrivelse
af curriculum. Ansøgning skal ske et halvt års tid
i forvejen for at sikre plads (da der er stor tilslutning til projektet) og der kan søges støtte til
projektet, hvilket IMCC kan være behjælpelig
med.
Hvis du synes projektet har vækket din interesse, og at du mener de ville kunne lære noget
nyttigt under dit ophold, så kontakt:
christian_stampe@yahoo.dk
for mere information vedr. projektet, ansøgning,
fund-raising.
eller klik selv ind på klinikkens hjemmeside:
www.burmacare.org hvorfra den lokale koordinater kan kontaktes, og evt. ansøgningsblanketter kan downloades. Hvis du selv ansøger
så kontakt mig venligst så du kan medbringe
udstyr fra EQUIP.
På Forhånd God Rejse!

ANNONCER
LET´S TALK ABOUT SEX

Sexlinien søger nye rådgivere!
Sexlinien er en professionel, landsdækkende rådgivning for unge om seksuelle spørgsmål og problemer, prævention, sexsygdomme, graviditet,
abort m.v.
Sexliniens telefonrådgivning startede i 1992.
Siden 1997 har vi også rådgivet unge på
internetrådgivningen www.sexlinien.dk. Læs
mere på www.sexogsamfund.dk.
Du er:
·
Interesseret i unge og sexologi
·
Gerne studerende
·
Under 35 år
Vi kan tilbyde:
·
Et spændende, lønnet arbejde
·
Supervision hver måned
·
Personlig og faglig udvikling
Ud over Sexlinien står Foreningen Sex & Samfund bl.a. også for et tilbud om supplerende seksualundervisning for Københavns Kommunes 7.10. klasser.
Vi ser derfor gerne, at du også har lyst til at
undervise.
Yderligere oplysninger om arbejdets indhold og
form kan fås ved henvendelse til
Brian Linke på tlf. 33 93 10 10.
Send os en kort ansøgning om, hvorfor du har
lyst og kvalifikationer til at blive
sexlinierådgiver.
Ansøgningsfrist: mandag d. 4. november kl. 12.
Samtaler: mandag d. 18. og tirsdag d. 19. november.
Uddannelsesdage: onsdag d. 27/11, tirsdag d. 3/
12, onsdag d. 4/12, tirsdag
d. 10/12 og onsdag d. 11/12. Alle dage kl. 17-21.
Dagene er obligatoriske.
Ansøgning og CV mærket ”Sexlinierådgiver” sendes til:
Att.: Brian Linke
Foreningen Sex & Samfund
Skindergade 28, 1.
1159 København K

Vi fra Rigshospitalets Allergiklinik har lavet
et spændende projekt vedrørende allergiudvikling, med start oktober 2002. Projektet
indebærer hudpriktestundersøgelse af cirka
2500 studerende fordelt på de højere læreranstalter i Storkøbenhavn.
HVEM KAN DELTAGE I HUDPRIKTESTUNDERSØGELSEN ?:
Er du kendt birke eller græsallergiker,-har du en
mistanke om at lide af græs eller birkeallergi,
eller synes du, om end du er symptomfri, at det
kunne være spændende at vide meget mere om
allergi, så MØD OP og bliv priktestet,-det er
smertefrit!
HVORFOR DELTAGE I DENNE HUDPRIKTESTUNDERSØGELSE ?:
-Du har mulighed for at blive testet for ”birke
og/eller græsallergi” hurtigt og gratis.
-Du får mulighed for senere at indgå i et spændende projekt, med dækning af transportudgifter, samt mulighed for at modtage professionel
allergibehandling omkostningsfrit.
-Du er medvirkende til at afklare vigtige spørgsmål med hensyn til allergiudvikling til glæde for
mange !
Læs meget mere om hudpriktestundersøgelsen
samt vort allergiprojekt på opslagstavlerne, i
slutningen af uge 43.
VI VIL VÆRE TILSTEDE HER PÅ –
PANUMINSTITUTTET I UGE 44 FRA KL. 9-14.
VI TAKKER DIG FOR DIN HJÆLP/DELTAGELSE
Kristian Assing
læge, klinisk assistent
Allergiklinikken,
Rigshospitalet
TLf:35 45 76 60 fra kl. 15-16

Klinisk biokemisk afdeling, KAS Herlev, søger
en stabil lægestuderende til opdatering af kliniske databaser i forskningsgruppen.
Afdelingens forskningsområder er identifikation
og karakterisation af mutationer, der medfører
øget risiko for udvikling af iskæmisk hjertesygdom,
slagtilfælde, hypertension, lungesygdom og cancer. Til dette formål findes på nuværende tidspunkt fire forskellige databaser med tilsammen
ca. 13.000 personer.
Arbejdet vil bestå af vedligeholdelse og opdatering af eksisterende og nye kliniske databaser.
Der må påregnes en hel del indtastningsarbejde.
Du skal være en struktureret, samarbejdsvillig,
ansvarsbevidst og stabil medarbejder, som kunne
tænke sig at arbejde med dette i mindst et år.
Ansættelse vil være på timelønsbasis med en
timeløn på ca. 110,- kr. Arbejdstiderne vil være
meget fleksible, idet du selv vil kunne tilrettelægge arbejdstiden, som må påregnes at være
ca. 8-9 timer ugentlig.
Arbejdet vil give dig en bred indfaldsvinkel til
hvordan kliniske databaser opdateres og vedligeholdes. Det vil endvidere give dig muligheden
for at snuse til et aktivt forskningsmiljø og i
givet fald hjælpe dig til en evt. forskningskarriere
i fremtiden.
Ring og hør nærmere eller skriv ganske kort om
dig selv til nedenstående.

til antomi II (gammel studie ordning)søges straks.
kontakt person : Loauy Safadi
tlf nr. 35828069

allergiudvikling søges !

STUD.MED. SØGES TIL DATABASE VEDLIGEHOLDELSE

VH Christian Stampe (IMCC/SCORP/BRCP)

SERIØS LÆSEMAKKER

PERSONER TIL NYT SPÆNDENDE PROJEKT VEDRØRENDE

Amar A. Sethi
1. reservelæge
Klinisk biokemisk afdeling
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Tlf.: 4488 3843
e-mail: amase@herlevhosp.kbhamt.dk

LEJLIGHEDSBYTTE KBH. ÅRHUS

Haves: I smørhullet af Amager 15 min. fra byen
tilbydes en meget lækker, derfor dyrere, 2V lejlighed på 64m2 i 1½ år fra januar 2003 (mulig
forlængelse).
God stemning i velholdt og trafikstøjsvag ejendom tæt ved Amagerbrogade/boulevard. Energiruder hele vejen rundt. Nyt badeværelse med
super sanitet og gulvvarme, godt køkken (parketgulv) m/ gasovn, køl/frys og vaskemaskine,
højt til loft i soveværelset m/ nyafhøvlet gulv og
flot vinduesparti i stue med afhøvlet gulv. Der er
indbygget skabe i lejligheden, loftsrum, adgang
til cykelkælder og gårdareal der er under konstant forbedring. Gratis taletid med alle naboerne.
Tæt på Christianshavns Vold (grønt) og Christiania (brunt), 5 min. til Danmarks stærkeste
dagligvarekæder, 2-3 min. til HT knudepunkt &
Metro og 10 min. cykeltur til Rådhuspladsen og
Kongens Nytorv. Gode billige spisesteder og cafeer i området. Mdl. Leje kr. 6000,- inkl. forbrug
á konto. Grundpakke hos TDC kabel-tv kan overtages.
Ønskes: I samme periode en 1-2 værelses 30-56
m2 lejlighed i Århus C (alternativ tæt på
Danmarks Journalist Højskole) til max. kr.
3000,- inkl. forbrug. Sunde bofællesskabsanparter er også velkomne.
Interesseret? så skriv prompte mvh. Steven
Achiam – achiam@get2net.dk

ANNONCER & INDRE ORGANER
SOPHUS MEDICAL SØGER
DYGTIG STUD.MED. TIL JOB
SOM
medicinsk udviklingsassistent

Sophus Medical A/S (www.sophusmedical.dk) er på
nuværende tidspunkt den førende virksomhed i verden inden for PC simulatorer til akut medicinsk
uddannelse. Sophus Medical indgik i december 2001
en omfattende alliance med Laerdal, der er verdens førende leverandør af produkter til træning
inden for hjertestop og akut medicinsk behandling.
Laerdal og Sophus Medical arbejder nu globalt for
at udvikle og implementere simulering i uddannelsen af sundhedspersonale. Derfor har vi brug for at
udvide vores medicinske udviklingsteam, som idag
tæller omkring 10 læger og circa 80 eksterne rådgivere.
Arbejdsområder for medicinsk udviklingsassistent:
Udarbejdelse af medicinske projektbeskrivelser
Medicinsk test af simulatorer
Deltage i forskningsprojekter
Assistere Sophus Medical’s læger i det daglige arbejde

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i FADL, Københavns Kredsforening
ONSDAG, DEN 25. SEPTEMBER 2002, KL. 17.00
Dagsorden:
1.
Valg af dirigenter
2.
Valg af referenter
3.
Forslag til drøftelse: Fælles vagtbureau
3.1. Advokat Christian Th. Kjølbye besvarer spørgsmål og belyser virksomhedsløsninger. Herefter diskussion om forskellige løsningsmodeller.
4.
Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg:
5.
Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
6.
Beretning fra Forlaget og Bogladen
7.
Lovændringer:
7.1.
Ændring af valg til Fonds bestyrelse
7.2.
Valg af kritisk revisor på GF samt suppleant
7.3.
Ændring af tidsfrist for at kunne stille
lovændringsforslag
8.
Valgtaler fra lister/kandidater til valget
9.
Eventuelt
AD 1 Valg af dirigenter
Jacob Ørum blev på bestyrelsesformand Stine Sloths
forslag enstemmigt valgt til generalforsamlingens(GF)
dirigent. Dirigenten skal under GF administrere dagsordenen.
AD 2 Valg af referenter
Rune R. Nielsen vælges på dirigentens forslag enstemmigt til referent. Endvidere blev den udsendte
dagsorden ændret, således at punkt 6 og punkt 6, stk.
1 vedrørende henholdsvis forslag om fælles vagtbureau
samt juridisk oplæg af advokat Christian Th. Kjølbye
blev rykket frem til henholdsvis punkt 3 og punkt 3,
stk. 1.
AD 3 og AD 3.1. Forslag til drøftelse af fælles vagtbureau
Simon Serbian påpegede indledningsvist, at FADL
allerede i efteråret 2001 afholdte afstemninger vedrørende sammenlægning og fondsstiftelse af vagtbureauerne - i de respektive generalforsamlinger i
henholdsvis Århus, København og Odense, hvor sidstnævnte desværre ikke havde beslutningsdygtig generalforsamling. Forslaget om fælles vagtbureau skal
således til drøftelse i generalforsamlingen samt
spørgsmål om konvertering af bureauet til en af følgende muligheder: fond, aktieselskab eller
forening(status quo).
Advokat Christian Th. Kjølby blev under dette punkt
inviteret til at fortælle om de praktiske muligheder
ved omdannelse af vagtbureauet. Christian Th. Kjølby
redegjorde således for fordele og ulemper ved hen-

Koordinering med eksterne læger og nyligt åbnede udviklings afdeling i Indien
Krav:
Interesseret i læring, medicinsk pædagogik og IT
Fagligt velfunderet fase 2 studerende, evt
erfaring fra intensiv afdeling som VT’er eller lign.
Arbejdsomfang: 15-20 timer ugentligt
Flittig og velvillig til at yde en ekstra
indstats i pressede situationer
Gode mundtlige og skriftlige engelsk kundskaber
Sophus Medical tilbyder arbejde i en international
vækstvirksomhed i et højt fagligt miljø af læger,
dataloger, undervisere og mange eksterne samarbejdspartnere idenfor den medicinske verden. Løn
efter kvalifikationer.
Skriftlig ansøgning med CV og seneste karakterbevis sendes til:
Sophus Medical A/S
Esplanaden 18
1263 København K
Att.: Khurram Jamil, læge
Medicinsk direktør
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PSSSST
KLINIKOPHOLD
PÅ GRØNLAND
SOMMER 2003

- en fantastisk oplevelse
hold øje med medicinerbladet
ansøgningsfrist januar/februar 2003
kontakt IMCC
for yderligere oplysninger
e-mail: greenland@imcc.dk

FADL
holdsvis forenings-, aktieselskabs- og fondstiftelse i
lyset af begreberne om beslutningskompetence, smidighed og ændringer:
For både aktieselskab og forening ligger beslutningskompetencen hierarkisk fra Generalforsamlingen til
Repræsentantskab og igen til Bestyrelse og daglig
ledelse. Begge kan stiftes med bredt formål og regler kan ændres af generalforsamlingen ved afstemning. For foreningen gælder dette med almindeligt
flertal og for aktieselskabet med kvalificeret flertal.
Fonden harmonerer med princippet om nonprofit samt
en - af stifterne - uafhængig beslutningskompetence.
Til gengæld lider denne løsningsmodel under, at ændringer for det første skal godkendes af Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen samt at den eventuelle ændring
skal kunne betegnes som særlig nødvendig.
Herefter udspilledes en livlig og bred debat, hvorunder følgende blev sagt:
Brian Bjørn, tidligere hovedbestyrelsesmedlem, repræsenterede blandt generalforsamlingens fremmødte den holdning, at foreningen skal bibeholde
status quo. Den nuværende ordning er i således tilstrækkelig til at nå til enighed fremover imellem
regionerne Århus, Odense og København. Det blev
tillige understreget, at der igennem årerne er nået
kompromis på flere områder end angivet tidligere.
Problemet med stiftelse af fond er, ifølge Brian Bjørn,
at stiftelsen af fondens formål og virke juridisk set
vil binde kommende lægestuderende idet der for fonden gælder, at regler og love er meget svære at
ændre.
Andreas Lundh gør opmærksom på, at Københavns
K r e d s f o r e n i n g s
Repræsentantskab ønsker at ændre den nuværende
struktur
til
en
fond.
Et
gennemgående problem er ifølge Andreas Lundh, at
trods
tilsyneladende
enighed på landsplan er man alligevel ikke nået til
fuldstændig
enighed
på
landsplan. At fortsætte diskussionen vedrørende
struktur
vil
efter
Andreas
Lundhs mening ikke give nogle nye resultater.
Den nuværnde ordning indeholder generelle toinhabilitetsproblemer,
hvor
bestyrelsen skal agere både vagtbureau og fagfore
n
i
n
g
.
Der er ifølge Andreas Lundh stor sandsynlighed for,
at
regionerne
vil
finde
sammen driftsmæssigt i et fælles vagtbureau, uanset
om
det
er
en
forening,
fond eller aktieselskab., ligesom det er i dag

AD 4 Beretning for bestyrelsen og kredsens udvalg

Beretningen godkendt.

AD 5 Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
Beretning godkendt.
Repræsentantskabsmedlem Andreas Lundh gør opmærksom på, at Hovedforeningen har fået en hjemmeside, hvor alle interesserede har adgang til Hovedforeningens
aktiviteter. Derudover understregedes det, at der
med bl.a. SUL og Overenskomstudvalget er iværksat forhandlinger. Det blev tillige meddelt at overenskomstforhandlinger vedrørende lægevikarers løn
starter til oktober 2002, hvor der forventes lønstigning.
Simon Serbian meddelte, at man satser på at oprette et Sundheds- og uddannelsespolitisk Udvalg
(SUPU) under Hovedforeningen og at dette i højere
grad deltage i offentlige sundhedspolitiske debat samt
spørgsmål om turnusordningen og studieopbygningen
på landsplan, dvs. at mere overordnede problemstillinger diskuteres.
AD 6 Beretning fra Forlaget og Bogladen
Bogladens bestyrelsesmedlem og Hovedbestyrelsesmedlem Morten Bo gjorde opmærksom på, at Bogladens økonomi de seneste år har haft underskud.
Det er på den baggrund blevet besluttet i højere
grad at reklamere for bogladen, herunder via internetboghandel. Der forventes for første gang i flere år
overskud i 2003.
AD 7 Lovændringer
Indledningsvist blev det understreget, at ændringer
besluttet på generalforsamlingen først træder i kraft
når repræsentantselskabet har godkendt det samt at
beslutninger foretages ved almindeligt flertal, såfremt lovene ikke foreskriver noget andet.
7.1. : Forslag om ændring af kredsforeningens vedtægter §9, stk. 3 j., således at ordlyden vedrørende
valg af bestyrelsesmedlem til FADLs Vagtbureaus
Fonds bestyrelse omformuleres fra ”bestyrelsesmedlem og en suppleant…” til ”…bestyrelsesmedlemmer og suppleanter…”. 21 stemte for forslaget og 2
imod. 3 undlod at stemme.
7.2.: Forslag om at lade §9, stk. 3 e. udgå, således at
vedtægten vedrørende valg af kritisk revisor
omformuleres og indskrives som §12, stk. 7. Ændringen forhindrer eventuel to-inhabilitet, hvor et
repræsentantskabsmedlem samtidig fungerer som
kritisk revisor. Den kritiske revisor samt dennes suppleant foreslås med ændringsforslaget valgt direkte
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7.3.: Ændring af tidsfrist for indlevering af
lovændringsforslag i henhold til §13, stk. 2, således
at medlemmer nu kan indlevere ændringsforslag til
bestyrelsen to - i stedet for tre - uger før den ordinære generalforsamling. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt.
AD 8 Valgtaler af lister/kandidater til valget
Ingen ønsker valgtaler, men følgende blev enstemmigt ved fredsvalg valgt som repræsentantskabsmedlemmer:

FÅR DU DEN RIGTIGE LØN?

Foreningen af danske lægestuderende forhandler sammen med Studenterundervisernes Landsforbund den
såkaldte SUL-overenskomst med Finansministeriet
for studenterundervisere m.v.
Som det fremgår af overenskomstens dækningsområde, så er der tale om en ”blandet landhandel”, idet
overenskomsten finder anvendelse for: ”….studerende
ansat som undervisningsassistenter, instruktorer, timelønnede hjælpelærer, demonstratorer, præparatfremstillere, tekniske assistenter og faglige vejledere”
Hvis du har et job på universitet i Odense, Århus
eller København, eller på en institution under undervisningsministeriet eller forskningsministeriet som
matcher dette, så undersøg lige din lønseddel og
sikre dig, at du får den rigtige løn.
Lønninger efter SUL-overenskomsten er pr. 1.10.01
følgende:
Undervisningsassistenter
191,55
Instruktorer, hjælperlærer
169,49
og demonstratorer
Tekniske assistenter
126,86
Faglige vejledere
151,02
Præparatfremstillere
146,97
Kvalifikationstillæg
2,41

Andreas H. Lundh
Allan Evald Nielsen
Stine Sloth
Karen Boje
Morten Bo
Christianne Eickhoff
Camilla Boesen
Kamilla Nielsen
Simon Serbian
Gordon Jehu
Liv Bjerre Juhl Nielsen

Hvis du vide mere om SUL-overenskomsten, så klik
ind på www.fadl.dk/hf
Med venlig hilsen
Bo Christensen
Sekretariatschef, FADL’s Hovedforening
3536 1955 eller hf@fadl.dk

AD 8 Eventuelt
Intet til dette punkt.

Filmklubben P8'n
præsenterer

WW
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på generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget
enstemmigt. Charlotte Flor Hansen blev på generalforsamlingen enstemmigt valgt til kritisk revisor, og
skal således fungere som denne de næste to år. Som
suppleant blev Rune R. Nielsen enstemmigt valgt og
skal således fungere som dette det næste år.

Torsdag den 24. oktober
klokken 20.00

Italiensk for begyndere

www.p8n.dk

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

24/10 Italiensk for begyndere
31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):
Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III
28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Den femte danske Dogmefilm - en historie som flyder over med
vid, charme og underspillet humor - handler om 6 sårbare
mennekser, hvis liv er sammenfiltrede. I en forstad ankommer
en ung præst for at overtage sine pligter i den lokale kirke.
Han bliver overtalt af sin kirketjener til at begynde på italienskholdet på byens aftenskole, og snart bliver han fokus for en
gruppe mennesker, som skæbnen har givet en del alvorlige
stød. Lidt efter lidt lykkes det hver enkelt i gruppen at finde en
lykkelig løsning på deres problemer.
Italiensk for Begyndere bruger Dogmereglerne på en ny måde,
hvor manuskriptet og improvisationerne mere end kameraerne
leverer spontaniteten. Selvom Lone Scherfig holder fast i reglerne om afskaffelsen af rekvisiter, lys og kostumer fra filmsættet, tilføjer hun en original og rørende indfaldsvinkel med
hendes atmosfære af munterhed og livlighed.
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I forbindelse med vores forsøg på at skaffe mere
spændende vagter til jer, har vi markedsført FADL’s
vagtbureau i både Århus, Odense og København. Vores
forehavende er til dels lykkedes. Rekvirenterne er
begyndt at bestille mere, men vi er nu i den situation,
at vi mangler vagttagere. Dette er ikke et nyt problem
for os, men vi frygter, at miste de nye rekvirenter,
når vi ikke kan dække vagterne. Sker det, skal vi ud
og markedsføre os igen til foråret, hvilket vi egentlig
ikke har noget imod, men vi ved jo ikke hvor længe
rekvirenterne vil tro på, at vi bare har svaret på deres
bønner, når de mangler vikarer.
Vi har derfor planlagt en kampagne i månederne november, december og januar, hvor I ud over jeres løn,
kan vælge mellem forskellige fagbøger og/eller stetoskoper, hvis i har et bestemt antal vagter i nogle
afgrænsede perioder. Har du
· 10 vagter af mindst 8 timers varighed indenfor
kalendermåneden november, december eller januar,
kan du tage dine lønsedler i hånden, eller kopi af dem,
og komme op til os på vagtbureauet, hvor du så kan
vælge mellem:
1. Basisbog i Medicin og kirurgi
2. Basal og klinisk farmakologi
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 500 kr.
Det er afgørende at de 10 vagter ligger indenfor én
kalendermåned, men du kan selv vælge, hvilken af
månederne.
· 30 vagter af mindst 8 timers varighed indenfor månederne november, december og januar. Her er det
ligegyldigt om du fordeler vagterne 5-13-12, eller 1010-10, blot de ligger indenfor perioden 1.november
2002 og 31.januar 2003. Her kan du så vælge mellem:
1. Kirurgisk kompendium
2. Medicinsk kompendium
3. Littmann stetoskop til værdi af ca. 3000,-kr.
I kan allerede nu lade jer skrive op til vagter frem til
31.1.03 – og jeres holdvagter tæller også med.
Da vi jo er et nonprofit foretagende, er det jo ikke med
henblik på en forhøjelse af vores omsætning, at vi
forsøger at få jer til at tage nogle ekstra vagter i den
kommende periode, hvorfor vi har valgt at bruge den
eventuelle indtjening på nogle studierelevante bøger
og stetoskoper. Vores formål er, at forsøge at bevare
de nyindvundne vagtområder, så der vil være flere
spændende og interessante vagter til jer, når I igen til
foråret vender tilbage fra jeres eksaminer og SUgrænseovervejleser.
Hvad SU angår, afholder Vagtbureauet en SU-temadag, fredag den 25.10.02, klokken 16.oo i FADL’s
mødelokaler på Panum. På dette møde, vil Marianne
Hammer give svar på nogle af de hyppigst stillede
spørgsmål fra vagttagerne. Tilmelding til SU-temadagen kan ske på Vagtbureauet.
Yderligere info kan findes på Vagtbureauets Hjemmeside: wwwadl.vagt.dk, hvor der i øjeblikket også kører
en medicinerundersøgelse, som vi meget gerne ser,
at så mange som overhovedet muligt deltager i.

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og arbejder på både psykiatriske- og somatiske afdelinger.
Når holdet ikke er i arbejde bliver vi tilbudt alm. SPVvagter før alle andre
i køen, hvis den enkelte ønsker det, og er på den
måde altid sikret arbejde på
de planlagte vagter.
Det skal tilføjes, at der ikke udbetales holdtillæg for
alm. SPV-vagter.
Krav:
Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Brian Bjørn:
bb@fadl.dk
Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk
Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Ansøgningsfrist: Snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe, tlf.: 3393
9002

PERMANENTHOLD 4301
på Rigshospitalets Neonatalklinik
Afd 5023 søger 1 børneventilatør.
Vi søger vi 1 (børne) - ventilatør, til oplæring og
vagttagning fra november måned.
Arbejdet:
Vi dækker vagter alle ugens dage, primært aften og
nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt for de
tilbudte vagter, dog er der efter endt vagtbinding ét
min. antal vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre
teams specialbørn, samt præmature, børn af mødre
med diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk
2-4 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelingens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.
Kvalifikationer:
350 VT timer.
Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.

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

KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE
Kardiologihold 4103 på KAS Gentofte søger 1 erfaren
ventilatør til indsupplering
pr. 1. november 2002 eller snarest derefter.
Vi er et hold på p.t.14 medlemmer, som dækker aftenvagter alle ugens dage, nattevagter
torsdag til søndag samt dagvagter i weekends.
Man er som holdmedlem forpligtet til tage gennemsnitligt 4-5 vagter om måneden
og bibeholde et ”stabilt vagtgennemsnit” resten af året.

KRAV:
De første 4 måneder du er på holdet skal du min. tage
32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4 vagter pr
måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500 timer i
afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned. Det er
således et godt hold at være på når man læser til
eksamen.

Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet afhænger af din erfaring,
men oftest to.

Oplæring:
5 ulønnet følgevagter med ventilatør fra afdelingen(4
nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnet følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 28. oktober.
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at
ringe til holdleder Mette Gyhrs på tlf. 28228767

· For at søge skal du have afholdt mindst 150 VT-timer
og være på fase 2.

Opgiv venligst vagtønsker specielt for december måned, da ansøger med de fleste vagtønsker for denne
måned, vil blive foretrukket!
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte holdleder Birgit på telefon 3887 1814,
også meget gerne samtidig med at du indleverer en
ansøgning til VB.
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NATARBEJDE PÅ
VELFUNGERENDE
HJEMMEHOLD?

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN

Vi er et VT hjemmhold 4630, som har et medlem, der
snart afslutter studiet, og desuden skal vi til at tage
dagvagter, hvis den faste vagt bliver syg og under
ferier.
Derfor søger vi 1-2 nye medlemmer som ønsker min
2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt mulig at tage
hensyn til medlemmernes vagtønsker, og vi tager gerne
ansøgere sidst på studiet.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en
sød, stille dreng på 3 år, der har en cerebral parese.
Dette gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der
er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det
nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade,
skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover
mest muligt om natten. Dregen passes i eget værelse
og vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er kat i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi dagvagter, (på
hverdage i en institution), ved sygdom hos den faste
vagt og under ferier.

Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer
(gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav)
Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920. (der trækkes lod blandt ansøgerne)
Næste holdmøde er sidst i oktober
Ansøgningsfrist: Fredag d. 25 oktober 2002 kl. 12:00
til vagtbureauet.

Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:

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.

HOLD 4402
Vi søger adskillige nye medlemmer til
vagtstart snarest.
- Syntes 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.

- 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.
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.
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 hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler: Der vil da bliver afholdt samtaler på afd. 4141 den følgende uge.

Tag vagter i november, december &
januar og få en bog eller et stetoskop
som tak for hjælpen. Læs mere under
Meddelelser.
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IMCC
NORDISK ETISK MEDICINSK
KONFERENCE.
TAG ET SEMESTER FRI OG BLIV
’Ledsager’ for læger og patienter i Palæstina
Fra medio februar til medio juli 2003 søger vi 3 – 4
danske medicinstuderende i Palæstina til at ledsage
læger og patienter til klinikker og hospitaler på
Vestbredden.
Som ledsager bliver du del af et større program
iværksat af Kirkernes Verdensråd i Geneve.
Programmets formål er at sikre palæstinenserne
adgang til humanitær hjælp og at støtte israelske og
palæstinensiske organisationer i arbejdet for
menneskerettigheder og en bæredygtig fred i regionen.
I dag kan lokalt humanitært og medicinsk personale
ofte ikke få adgang til belejrede byer og landsbyer på
Vestbredden. Men international tilstedeværelse gør
det nemmere at få adgang til befolkningsgrupper
som er under belejring.
Som ledsager bliver du del af en gruppe på op til 30
ledsagere fra England, Tyskland, Sverige, Norge,
Schweiz, Danmark og USA.
Som medicinstuderende bliver du udstationeret hos
en lokal sundhedsorganisation i de besatte områder.
Du vil skulle ledsage mobile sundhedsteams til deres
arbejde i belejrede landsbyer på Vestbredden og
skrive om dine oplevelser. Som medicinsk ledsager
vil du desuden få mulighed for at øve dine medicinske
færdigheder og stifte bekendtskab med et sundhedssystem meget ulig det danske.
Folkekirkens Nødhjælp dækker omkostningerne ved
udsendelse og ophold, inklusiv logi og lommepenge
til kost og daglig transport.
I forbindelse med udsendelsen deltager ledsagerne i
2 ugers forberedelseskursus om Mellemøstkonfliktens
baggrund, sikkerhedshensyn, arabisk sprog, arabisk
og jødisk kultur, menneskerettigheder og humanitær
lovgivning, konflikthåndtering og rapportskrivning.

I weekenden d. 13-15 september 2002 blev der i
Århus afholdt Etik konference for medicinstuderende fra Norden. Konferencen var arrangeret af
ESC, en Århusiansk undergruppe af IMCC. I alt
deltog ca. 40 studerende, her fra København var vi
ca. 7 studerende og studenterpræst Nikolaj. Den
første dag havde vi forelæsninger om hvad
medicinsk etik er, både på det filosofiske og
kliniske plan, hvor vi blandt andet havde besøg af
Henrik Wulff og Raben Rosenberg. Om lørdagen
hørte vi om etiske problemer ved stamcelleterapi
og genetisk rådgivning ved blandt andet læge
Sigurd Olesen der tidligere har været medlem
af Etisk Råd. Det førte til et spændende oplæg om
hvad Etisk Råd egentlig laver, og processen
omkring politisk udvælgelse af et emne til
diskussion af Etisk Råd. Desuden havde vi besøg af
Karen Nielsen, en amerikansk medicinstuderende,
der selv havde deltaget på konference for to år
siden. Hun havde tidligere arbejdet i 13 år som
professionel skuespiller, og havde nu udviklet et
kursus for medicinstuderende i positiv kommunikation mellem læge og patient. Det er rart at se, at
en studerende på egen hånd, har udviklet en
alternativt undervisningsform, som tager fat på et
emne hvor læger endnu har meget at lære.
Søndag hørte vi om et værdigt liv og en værdig
død. Det førte til en livlig debat om aktiv
dødshjælp og hele hospice-fænomenet. Da det var
et emne som berørte mange dybt, førte det til en
meget konkret og personlig meningsudveksling.
Aftenerne blev brugt til sociale arrangementer.
Der var livsbekræftende stand-up med Ole Helmig,
pensioneret læge, og lynkursus i latter-yoga,
inspireret af indiske traditioner. I øvrigt var der
god mad, fest og stemning, og højt humør !.
Det var en lærerig weekend, der satte gang i
mange tanker, som vi som kommende læger bliver
nød til at tage stilling til, før eller siden. Herfra
kan det varmt anbefales at afse en weekend til
næste års Etik Konference i Århus.
Camilla Boesen og Christianne Eickhoff, 6 sem.
Hvis du vil vide mere: www.IMCC.dk under ESC.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indsendes inden den 27. November til
Folkekirkens Nødhjælp Att. Malene Mikkelsen, Nørregade 13, 1165 København K

MEDICINSK ARBEJDE OG KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN
Temamøde den 5 November, kl. 16.30
I Store Mødesal
Hvad betyder Mellemøstkonflikten for palæstinensernes sundhedstilstand?
Hvad tænker israelske medicinstuderende om konflikten?
Hvordan arbejder læger og sygeplejersker i ’orkanens øje’ ?
Og hvordan får palæstinensere under belejring adgang til sundhedsydelser?
Dette og meget mere kan du høre om den 5 November, klokken 16:30 i sted
når stud. med’erne Josephine Obel, Tavs Qvist og
Christian Legind fortæller om deres arbejde som ’ledsagere’ af palæstinensisk sundhedspersonale på
Vestbredden.
Interesseret i at blive ’Ledsager’ for palæstinensiske
læger og patienter?
Umiddelbart efter mødet, klokken ca. 18.00 kan du
høre mere om ledsageprogrammet og stille spørgsmål til
Malene Mikkelsen, Projektsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp
Josephine Obel, Stud. Med.
Christian Legind, Stud. Med.
Tavs Qvist, Stud. Med.
IMCC og Folkekirkens Nødhjælp

SCORE SØGER:
Medarbejdere som repræsentanter for Standing
Committee On Research Exchange i København.
Vi er en gruppe under IMCC der arrangere forskningsophold for medicinstuderende, hvilket vil sige at vi
sender danske studerende til udlandet og modtager
udenlandske studerende.
Arbejdet vil bestå af :
·
PR-opgaver
·
Vejledning til danske studerende, som skal
på ophold
·
Modtagelse af udvekslingsstuderende
·
At opsøge nye forskningsprojekter
·
Praktiske opgaver under de studerendes
ophold
·
Nationale og internationale møder

Ansøgningen sendes som brev og på diskette eller
email til mm@dca.dk
Har du spørgsmål til programmet kan du ringe til
Malene Mikkelsen på tlf 33152800

Der vil selvfølgelig være støtte og hjælp til disse
opgaver og masser af erfaringer at høste.
Du kan kontakte os, hvis du synes det lyder interessant eller har spørgsmål.
Skriv til nore@imcc.dk

IMCC og Folkekirkens Nødhjælp

PIT-MØDE TORSDAG DEN 24.
OKT. KL 17.00
PIT (praktikant i troperne) afholder møde torsdag d
24 oktober kl 17.00 på IMCC kontoret. Der vil være
mulighed for at nye pittere kan få svar på deres
spørgsmål. Ligeledes skal vi arbejde på en
informationsfolder om PIT og vores aktiviteter. Dagens største udfordring bliver at prøve at finde pladser til de studerende der var så uheldige at få afslag
ved semesterets fordeling af pladser.
Henvendelse og spørgsmål kan rettes til Mette Vang
Larsen (mvlarsen@mdb.ku.dk).
Vel mødt
Mette
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Referat af Ordinær Generalforsamling i MSR d.
8. oktober 2002 kl. 16
Til stede:
Caroline Nielsen, 7. sem; Ditte Skovgaard, semesterfri, Simon Serbian, 9. sem; Michael Schriver, 4. sem;
Lasse Krogsbøll, 4. sem; Eva Bak, 4. sem; Louise
Rasmussen, 6. sem; Henrik Frederiksen, 7. sem; Helene Hvidman, 3. sem; Christina Jensen-Dahm, 3.
sem; Kirstine F. Fabritius, 4.sem; Maja Saabye, 4.
sem; Bue Juvik, 12. sem; Bjarke Hansen, 7. sem;
Rune Tønnesen, 3. sem; Bo Biering-Sørensen, 7. sem;
Michael Hejmadi, 7. sem og Karina Heuer Bach, sekretær.
Dagsorden:
1.
Valg af referent og dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Beretning fra udvalg og tillidsposter
4.
Godkendelse af revideret regnskab
5.
Fremlæggelse af budgetforslag
6.
Indkomne forslag
7.
Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
formand, økonomisekretær, kontaktperson til Forenede Studenterråd, kontaktperson til studienævn
og meningt medlem
8.
Valg af revisor
9.
Valg af repræsentanter til eksterne udvalg,
herunder universitetets bogladen
10.
Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
11.
Valg af kandidater til studienævn, fakultetsråd og konsistorium
12.
Valg af nyt logo
13.
Eventuelt
Ad. 1 Formalia
Dirigent: Bo, referent: Karina
Ad. 2 Formandens Beretning
Forbedringer sket i løbet af året:
- Hjemmesiden er blevet forbedret, denne skal dog
forbedres yderligere
- Nyt logo
- Reklamefolder under udarbejdelse
- Udvalgsmappe/infomappe
- Vedtægtsændringer med det formål at forbedre
informationsflowet.
- Kalender er blevet ophængt på kontoret således at
alle møder incl. Udvalgsmøder kan skrives ind.
- Info og kontakt til HR
- Info på kommende rusture
- Uddannelse af rusvejledere med viden om MSR
- Fornyelse af MSR-kontoret
- Flere sociale arrangementer i MSR
- Sekretær blevet ansat
Bestyrelsens samarbejde har kørt godt og der er
blevet holdt møder, når det var nødvendigt.
Flere er begyndt at tage ansvar for uddannelsen og
selv tage fat der hvor tingene f.eks. ikke er planlagt
i god nok tid.
Derudover er det glædeligt at se at der er kommet
mange nye aktive fra ny studieordning, da det er
dem der skal videreføre arbejdet. Ligeledes er det
godt at det primært er folk fra ny studieordning der
er med til at ændre denne del, da de jo har gennemgået den.
Da Bo blev valgt i efteråret 2001, havde han 3 målsætninger: flere repræsentanter fra ny studieordning,
bedre reklame for MSR og mere social aktivitet i
MSR. Det første og sidste er lykkedes, mens der
stadig er et stykke arbejde tilbage med hensyn til
reklame for MSR. Arbejdet er dog i gang.
Sidst men ikke mindst, tak for samarbejdet, tak til
alle I andre der har lagt et stykke arbejde i MSR og
fordi I har været med til at forbedre også det sociale
klima.

Ad. 3 Beretning fra udvalg og tillidsposter
1. sem. udvalg: Forslag om at flytte sundhedspsykologi
ned på 1. sem. Introkurset er blevet reduceret med 1
uge og kommunikationsdelen er flyttet til sidst på
semesteret.
2. sem. udvalg: Arbejdet med det forventede nye
cellebiologikursus er gået skidt og intet er i realiteten sket.
3. sem. udvalg: Ændringsforslag til semesteret for at
mindske arbejdspresset er fremsendt til studienævnet,
der har sendt det videre til følgegruppen.
4. sem. udvalg: Der er kun blevet afholdt et møde i
forårssemesteret. Dette tages igen op i studienævnet.
Der tages også kontakt til evalueringsudvalget med
henblik på at få evalueret 4. sem.
5. sem. udvalg: Alt var planlagt inden semesterstart,
men udvalgsformanden vil blive bedt om at indkalde
til møder i sem. således sem. løbende kan følges.
Universitetsbogladen: Ejer Panum bogladen og Naturvidenskabelig boglade som en erhversdrivende
fond. Indtil nu har der siddet 1 bestyrelsesmedlem
fra MSR, men nu skal der pga. turnusordning vælges
2. Der har været problemer for forretningen med
hensyn til konkurrencen med internetboghandlerne.
Følgegruppen: Har arbejdet med de forskellige ændringer der er dukket op. Kommer til at følge op på
især 6.-9. sem. og 10.-12. sem.
Studienævnet: Kommet ny studieleder og samarbejdet fungerer godt.
Fakultetsrådet: Studenterrepræsentanterne har været fordelt således at der har været 2 fra medicin og
1 fra folkesundhedsvidenskab. Der er kommet ny
dekan samt ny sekretariatsleder. Fakultetets økonomi ser dårlig ud med et forventet underskud på 56
mio. over de næste 2 år. Det forventes dog at der er
vedtaget et budget for 2003 inden udgangen af indeværende år.
SUND-rådet: Samler alle de studerende på fakultetet og repræsenterer de studerende i forhold til
fakultetsrådet. Samarbejdet har fungeret ok det sidste års tid.
Ad. 4 Godkendelse af revideret regnskab
Gennemgang af det udleverede reviderede regnskab
for 2001 med dertilhørende papirer.
Underskuddet blev på ca. 14.000 mod forventet 5.500
kr. Dog er gælden blevet nedbragt med 4.000 kr.
Kassebeholdningen ved periodens afslutning er ca.
40.000 kr. Årsregnskabet for 2001 blev godkendt.
Ad. 5 Fremlæggelse af budgetforslag
Gennemgang af det udleverede budgetforslag.
Arrangementsposten sættes op bl.a. fordi MSR skal
afholde stormøde med Odense og Aarhus i foråret
samt på grund af den øgede sociale aktivitet.
Budgetresultatet er 0 kr. i overskud. Budgetforslag
for 2003 godkendt.
Ad. 6 Indkomne forslag
Vedtægstændringer.
I MOK var optrykt 3 forslag til vedtægtsændringer.
Til disse var der også indkommet 3 ændringsforslag
med sproglige rettelser.
Ændring af §5. Ændringsforslaget blev vedtaget som
følger:

Næste ordinære MSR
møde er torsdag
31. oktober kl. 16:00
”§5, stk. 1. Det påhviler bestyrelsen af sikre, at der
er udfærdiget et forslag til mødekalender for hele
semesteret senest umiddelbart efter semesterstart.
Stk. 2. Der afholdes ordinært MSR-møde tidligst 6
dage før og senest dagen før hvert studienævnsmøde,
således at studienævnsdagsorden og medfølgende
dokumenter kan være studienævnsrepræsentanterne
i hænde til fagrådsmødet.
Stk. 3. Formanden udarbejder dagsordensforslag, som
annonceres i MOK ugen før mødet. Dagsorden skal
som minimum indeholde følgende punkter:
1.
formalia
2.
tilbagemelding fra semestrene
3.
tilbagemelding fra udvalg
4.
studienævnsmødet
5.
meddelelser
6.
eventuelt”
Efterfølgende nummerering af stk. i paragraffen
konsekvensrettes. Ligeledes konsekvensrettes ændringen af fællesmøde til MSR-møde i vedtægterne.
Ændring af §8. Ændringsforslaget blev vedtaget som
følger:
§8, stk.3. Valg af fagrådets repræsentanter til tillidsposter, som MSR har udpegninsret til, herunder
udvalgsposter under studienævnet, skal ske på generalforsamling eller et ordinært MSR-møde.
Stk. 4. For at repræsentere fagrådet i udvalg under
studienævn og øvrige tillidsposter skal man som minimum have været til stede ved 3 MSR-møder samt
være orienteret om fagrådets vedtægter, tidligere
beslutninger og fagrådets forventninger til repræsentanten. Bestyrelsen kan i visse tilfælde dispensere for antallet af MSR-møder.”
Forslag til ændring af §9 blev ikke vedtaget.
Ad. 7 Valg af bestyrelse bestående af 5 personer
Som formand blev Bo Biering-Sørensen genvalgt.
Som Økonomisekretær blev Henrik Frederiksen genvalgt. Som Kontaktperson til Forenede Studenterråd blev Simon Serbian genvalgt. Som kontaktperson til studienævnet for medicin blev Helene Hvidman valgt. Som menigt medlem i bestyrelsen blev
Bjarke Hansen genvalgt.
Ad. 8 Valg af revisor
Som revisor blev Bue Juvik valgt.

Ad. 9 Valg af repræsentanter til eksterne udvalg,
herunder universitetets bogladen
Eventuelle ledige poster i udvalg blev udfyldt så vidt
muligt.
1. sem. udvalg: Rune blev valgt som suppleant.
4. sem. udvalg: Rune blev valgt som repræsentant og
Eva som suppleant
5. sem. udvalg: Lasse blev valgt som suppleant
6.-9. sem. udvalg: Caroline og Ditte blev valgt som
repræsentanter
10. 11. og 12. sem. udvalg afventer senere møde.
Klinikudvalgene kontaktes.
Dispensationsudvalg: Bue og Lene fortsætter.
Evalueringsudvalget udskydes til senere møde.

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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VKO udvalg: Kommer på næste ordinære MSR møde.
Afventer kommissorium mm. fra studienævn.
Internationalt udvalg: Thomas Sørensen kontaktes.
Universitets bogladen: Michael Hejmadi træder ind
som bestyrelsesmedlem. Bue Juvik fortsætter frem
til sommer, men der skal findes en afløser i starten
af forårssemesteret.
OSVAL-udvalg: kommissorium mm. fremskaffes fra
studienævn og valget afventer dette.
Ad. 10 Nedsættelse af og valg til udvalg under MSR
Ingen udvalg blev nedsat
Ad. 11 Valg af kandidater til studienævn, fakultetsråd og konsistorium
Konsistorium: På Forenede Studenterråds møde d.
10. oktober vælges der 3 spidskandidater til konsistorium. MSR agter at opstille en støtteliste til disse
3 spidskandidater.
Fakultetsrådet: På SUND-rådets møde d. 14. oktober vælges der 3 spidskandidater til fakultetsrådet.
MSR indstiller Thomas Sørensen, Michael Hejmadi
og Simon Serbian.
Studienævnet: 5 repræsentanter og 5 suppleanter
skal vælges. I prioriteret rækkefølge blev følgende
valgt til studienævnet: Henrik Frederiksen, Ditte
Skovgaard, Helene Hvidman, Christina Jensen-Dahm
og Kirstine Fabritius. Som suppleanter blev i prioriteret rækkefølge valgt: Caroline Nielsen, Louise
Rasmussen, Bo Biering-Sørensen, Bjarke Hansen og
Simon Serbian. De nyvalgte repræsentanter blev
opfordret til at deltage i de kommende studienævnsmøder og ligeledes blev suppleanterne opfordret til
at deltage så meget i arbejdet i studienævnet, som
de har lyst til.
Ad. 12 Valg af nyt logo
Der er indkommet en række forskellige forslag til
nyt logo for MSR. De praktiske og æstetiske egenskaber ved de forskellige forslag blev diskuteret og
der blev opnået enighed om et af forslagene, som
blev valgt som nyt logo for MSR. Logoet vil fremover blive anvendt både i MOK, på brevapapir, på
hjemmesiden m.v.
Ad. 13 Eventuelt
Formanden blev takket for sin indsats i det forgangne
år.

STUDENTERPRÆSTER PÅ
SKRUMP  HVAD SKAL MAN
MENE OM DET?
Nu er den gal igen! Der skal spares penge – over det
hele. I universitetsavisen nr. 16 kunne man således
læse at vores studenterpræster heller ikke går udenom
besparelserne. Ja, ja – den danske folkekirke har
haft nogle store regninger på det sidste – blandt
andet fra en storm og et IT-eventyr.
Og – som så ofte - har nogle kloge hoveder lagt
besparelserne et sted, hvor der kan forventes mindst
modstand. Blot at besparelserne vil medføre betydelige indskrænkninger i studenterpræsternes aktivi-

I efteråret 2001 og foråret 2002 har det været muligt at fravælge ”embryologidelen” af pensum for
organkursus 1 på 3. sem. Dvs. at studerende har
kunne vælge at gå op til en separat eksamen i august
i fagene: almen embryologi og speciel embryologi
hørende til bevægeapparatet, hoved/hals og neuro.
Ved den seneste eksamen i foråret 2002 blev denne
mulighed benyttet af 58% af de studerende.
Denne mulighed har studienævnet nu lukket med
virkning fra og med dette semester. Det har hele
tiden været meningen, at det skulle være en midlertidig ordning, men hvad retfærdiggør afskaffelsen
netop nu? Betydelige ændringer i pensum eller mere
tid afsat til kurset burde svaret lyde. Men dette er
ikke tilfældet. Ok, metodekurset er blevet til én
samlet blok i starten af kurset men 2+2 uger er som
bekendt 4 uger både før og nu. Altså ikke mere tid til

tet. Dette bl.a. ved at fjerne studenterpræstsekretæren, så der bliver mere papirnusseri til præsten samtidig med at de vil skære på arrangementkontoen
Mange der læser det her ville nok synes at en
studenterpræst ikke nødvendigvis har en høj prioritet i deres liv, så hvorfor være irriteret over disse
nedskæringer?
Det er jeg faktisk – men nok af en helt anden grund:
Når jeg tænker på folkekirken, så er det tomme
kirker, fede kirketjenere med store raslebøsser, det
danske kulturlandskab fyldt med hundredvis af hvidkalkede udstyrsstykker – Morten Korch idyl!
Man kan faktisk glemme en ting over al den formidable pragt i kobbertage, kalkmalerier og egetræspaneler:
Folkekirken er faktisk et serviceorgan, som koster
mig – som skatteyder - en hulens masse penge at
underholde.
Det har jeg det fint med – men til gengæld forlanger
jeg så også at folkekirken er der for mig, når jeg har
brug for den – uanset om jeg har brug for den eller ej.

Debat
kurset ved dette arrangement. Pensum er iflg. kursuslederne identisk med pensum for de to foregående
udgaver af 3.semester. De studerendes viden om,
hvad de skal kunne, er måske blevet lidt større på
baggrund af information fra kursuslederne og en liste
over termer, der skal kunnes, som dog ikke er givet
til de studerende endnu.
Der er altså ikke ændret på, at arbejdsbelastningen
på 3. sem. er uforholdsmæssig stor. Studerende berørt af denne sag har meget tæt på samme arbejdsbetingelser som deres forgængere, men altså ikke
har samme mulighed for at tilrettelægge eksamen.
Kan de nuværende og kommende studerende på 3.
sem. leve med det?
Stud. med. Anders Klahn, underviser på 3.sem.

Kort sagt jeg vil ikke finde mig i at jeg som studerende må nøjes med at stå foran en lukket dør fordi
min studenterpræst ikke just har tid til at tage sig af
mit problem, fordi han hver dag skal begive sig i krig
med en mængde papirnusseri!
Jeg har det med præster ligesom med læger: Det er
rart at vide at de er der – til den dag man har brug
for dem! Og jeg ved at vores præst Nikolaj Halvordsen faktisk bliver brugt af de studerende – uanset
religion eller tilhørsforhold til den danske folkekirke.
Jeg er overbevist om at studenterpræsterne spiller
en stor rolle for mange studerende, for hvor skulle
man ellers henvende sig, hvis livet ikke helt hænger
sammen? Som der også nævnes i universitetsavisen:
”Står klar til at hjælpe i en svær følelsesmæssig
situation.”
Studenterpræster: Det handler ikke om tåbelige kirkebygninger, forsmåede menighedsråd – nej, det handler først og fremmest om mennesker/ studerende,
kommende skatteydere og brugere af folkekirken,
det handler om en service som folkekirken skylder
os! Jeg vil ikke finde mig i at få smækket en dør i
hovedet, når jeg har brug for den service jeg betaler
for at få.
Christopher Schäfer, på vegne af MSR
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EMBRYOLOGIEKSAMEN PÅ 3.
SEM. AFSKAFFET

Vinderne af logokonkurrencen, der får overrakt den velfortjente præmie

MOK-redaktionen
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Idol-billede
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69-TIMERS BAR
MOK's fotografer har fanget
stemningen fra 69-timers druk i
klubben.

Die Herren fyrede den af
torsdag aften!
Publikum og dommere var
enige: PSYKOPAT!
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To standuppere underholdt fredag aften!
HUSRÅD: "Har du fået blod på skjorten, så giv
kæresten noget vat i næsen! Så stopper det"

Wikke & Rasmussen var ikke til at smide ud!
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69-TIMERS BAR
Vietnambar : Respekt!

Playboy mansion. Nogle af pigerne
ønskede at være anonyme....

Til klubbens 20-års fødselsdag dukkede pionererne fra 1982 op og
fortalte om kampen for at få lov til at have en studenterklub.
Indgangen til klubben var en overgang gennem ventilationskanalerne i loftet!
DJ Bent spillede glemt musik for de lidt
ældre unge...

Herunder: MOK-redaktionen fik lov til at servere ½ time i baren! Vi
beklager svindet og vil gerne rose Husgruppen for at have afholdt den
bedste 69-timers bar hidtil!

Chefen
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MOK og mange andre takker Husgruppen for en fantastisk 69-timers bar

MOK's deadline

