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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.
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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.

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside: 6. semester HR

Tirsdag:
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REDAKTIONELT & STUDIET

Leder
Redaktionen, der ikke havde noget på hjertet... Andet end: Held og Lykke til Kris og Jakob.

Christen & Drews

Styrende Organer

MØDEREFERAT – MØDE 02-11

Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
1. oktober 2002
Sted:
Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent:
Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due, Henrik H. Frederiksen, Birte Glenthøj,
Bjarke B. Hansen, Poul Jaszczak (fra kl. 16.30), Louise
Rasmussen, Simon Serbian (suppl. for Caroli-ne Nielsen), Ditte Skovgaard, Hans Vilhardt.
Endvidere deltog Lisbeth Roland (studieadministrator), Gordon Jehu, Ture Karbo (studievejl.),
Gitte Birkbøll, Grete Rossing.
Afbud: Niels Høiby, Caroline Nielsen

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Spotprøve på 4. og 5. semester
Personsager
Godkendelse af referat 02-10
Studieplan
a.
Embryologieksamen forår 2003
b.
Øvelser 1. semester
Fakultetets økonomiske situation - spare

6.
krav
7.
Ændring af adgangskrav
8.
Forslag til vejledning for kliniske professo
rer og lektorer
9.
Evalueringsudvalget
a. Medicinsk mikrobiologi
b. Organkursus 1
c. Organkursus 2
d. Studerendes selvangivelser af tidsforbrug
10.
Eksamen i Gyn/obs – ansøgning om midler
til pilotprojekt ved Hvidovre Hospital
11.
Eksamensplan sommer 2003
12.
Meddelelser

13.
Eventuelt
Tillægsdagsorden: 5. c. Eksamen efter 6. semester

ad 1

Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

ad 2

Spotprøve på 4. og 5. semester
”Arbejdsgruppen vedr. afklaring af behov for
færdighedstestning af organkurserne på 4. og 5. semester” var inviteret til dette punkt mhp at besvare
opklarende spørgsmål. Fra arbejdsgruppen deltog
Steen Seier Poulsen, Mark Krasnik og Julie Børlund.
Der udspandt sig en længere diskussion. – Studienævnet fandt efterfølgende ikke anledning til at genoptage sagen.

ad 3

Personsager

b.
Administrativ praksis vedr. OSVAL II. Fra
studievejledningen forelå en henvendelse vedr. ændring af administrativ praksis i forbindelse med
OSVAL II. Da en ændring som den foreslåede ville
medføre at studie- og eksamensordningen besluttedes følgende: Såfremt der fore-ligger en dispensationsansøgning om udsættelse af OSVAL-II, samt en censor-vejleder-godkendt dato for hhv. aflevering og eksamination, gives der administrativt ja til udsættelse af beståelse af OSVAL-II indtil frem til sidste
hverdag før kursusstart i Akut Patient på 13. semester. Studenten må IKKE starte på kursus eller
deltage i eksamen i Akut Patient før OSVAL-II er
bestået.
a. Udsendte sager.
En ansøgning om tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i biokemi blev imødekommet grundet særlige forhold. Den studerende skal følges af studievejledningen.

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

En ansøgning om dispensation fra 2-årsreglen blev
imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at deltage i eksamen
i almen medicin trods manglende VKO-uge blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
Merit. En ansøgning om merit for TAS havde været
forelagt Afdeling for Almen Medicin og Afdeling for
Sundhedspsykologi. Studienævnet besluttede at anmode afdelingerne om en begrundelse for den fremsendte indstilling.

ad 4

Godkendelse af referat

Referat 02-10 godkendt med rettelse.

ad 5

Studieplan

a.
Embryologieksamen forår 2003. Anatomifaget havde udtrykt øn-ske om at det også i foråret
2003 ville være muligt at gå til en sær-skilt prøve i
embryologi. Studienævnet besluttede at meddele faget, at embryologi skulle inkluderes i eksamen i organblok 1.
b.
Øvelser 1. semester. Fra Fysiologi forelå
en henvendelse om mu-lighed for at gøre øvelseskurset på 1. semester obligatorisk. Stu-dienævnet besluttede, at kurset ikke skulle gøres obligatorisk.
Samtidig anmodes faget om at stramme op på undervisningen. –Studielederen indkalder til møde om sagen.
c.
Eksamen efter 6. semester. Fra følgegruppen
forelå en indstilling vedr. afholdelse af eksamen efter 6. semester. Forslaget blev god-kendt med bemærkninger. Endvidere ønskedes det foreslåede eksamenskollegium udvidet med en repræsentant for
farmakologi, en repræsentant for fagene patologisk
anatomi, klinisk biokemi, kli-nisk fysiologi og radiologi samt en repræsentant for fagene epide-miologi,
arbejdsmedicin og videnskabsteori. – Indstillingen
ud-sendes til studienævnets medlemmer efter tilretning.

ad 7

Ændring af adgangskrav

ad 6

Fakultetets økonomi

Fra følgegruppen var modtaget henvendelse vedr.
mulighed for at højne adgangskravet i kemi fra C til
B niveau. Studienævnet beslutte-de ikke at ændre på
nuværende adgangskrav for nærværende. - Beståelsesprocenten for kemi var ved seneste tentamen
>90. Ved henven-delse til den centrale studieadministration er det blevet oplyst, at ved optagelsen 2002 havde 202 kemi på C-niveau, 350 kemi på
enten B- eller A-niveau (267 på B-niv og 83 på A-niv).
Pernille Due oplyste, at der er berammet
møde med Socialforskningsinstituttet med henblik
på at drøfte mulighed for iværksætte et projekt,
hvor grupper af studerende følges over tid for at se
nærmere på studieforløb.
Pernille Due redegjorde for status. De udmeldte tal
havde været fejl-behæftede – dog burde det fortsat
være muligt at undgå fyringer i det teoretiske område. På den kliniske undervisning skal der spares ca.
5 mio. kr. Disse besparelser vil kun ramme medicinstudiet. – Studie-nævnet fandt det uacceptabelt, såfremt besparelserne ville betyde at den kliniske undervisning skulle reduceres. Den ny studieordning
har bl.a. til hensigt at styrke den kliniske uddannelse, hvorfor et sådant indgreb ville være i direkte
modstrid med studieplanens intentioner.

ad 8
Forslag til vejledning for
kliniske professorer og lektorer

Fra Kvalitetsudviklingsudvalget var modtaget forslag til vejledning for kliniske professorers og
lektorers opgaver inden for undervisning af medicinstuderende ved kliniske kurser og ophold. Forslaget,
som er inspireret af gruppearbejde og plenum-
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STUDIET

diskussion ved Kvalitetsudvik-lingsudvalgets workshop, november 2000: ”Hvad forventes af lek-tor/
professor” er udarbejdet af en arbejdsgruppe udpeget af Kvalitets-udviklingsudvalget efter indstilling
fra klinikudvalgene og med delta-gelse af Knut Aspegren og Jørgen Hedemark Poulsen. – Studienævnet
fandt det var et godt initiativ og godkendte forslaget
med mindre ret-telser.

ad 9

Evalueringsudvalget

a.
Medicinsk mikrobiologi. Der var ingen kommentarer til denne rap-port, som fastslog, at kursus
i Medicinsk Mikrobiologi som helhed fik en positiv
vurdering af de studerende.
b.
Organkursus 1. Evalueringen af Organkursus
1 viser, at de stude-rende er særdeles tilfredse til
rimeligt tilfredse med selve undervis-ningens elementer; men at problemet – ligesom under den første gennemførelse af kurset – er præget af en meget
stor arbejdsbelast-ning. De studerendes selvangivne,
gennemsnitlige, ugentlige tids-forbrug er under dette
kursus 53 timer, hvilket er højt. De kvalitati-ve kommentarer viser, at denne arbejdsbyrde er ledsaget af

INDTEGNING – SOMMEREN 2003

Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:
Mandag - tirsdag den 10./11. februar 2003, kl. 9.0016.00
Bemærk, at der kun er indtegning på Panum i disse 2
dage!
Der er dog åbent for tilmelding over nettet allerede
nu og til og med søndag den 16. februar 2003.
Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver
tilgængelige på nettet i løbet af december/januar.
For folkesundhed skal det ligeledes meddeles, at det
valgfrie udbud på kandi-datuddannelsen endnu ikke
er fastlagt og dermed ikke udbudt på nettet.
Indtegningen finder sted i Ekspeditionen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.
Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her
kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver
lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen
(telefon 35 32 70 84/35 32 71 52).

et stort stress og en betydelig frustration. Det er
positivt, at visse enkelt-elementer - f.eks. undervisningen i dissektion – vurderes markant mere positivt
end tidligere. Dette harmonerer med kursuslederens
oplysninger om, at dette kursus er blevet forbedret.
Også undervis-ningen i embryologi vurderes mere
positivt end tidligere.
c.
Organkursus 2. Rapporten vedr. Organkursus
2, der blev gennem-ført for første gang i forårssemestret 2002 viste, at der er betydelige forskelle
mellem de studerendes vurdering af kursets enkelte
ele-menter. De anatomiske og biokemiske elementer blev overvejende vurderet positivt, mens de fysiologiske og farmakologiske dele af kurset blev udsat for en del kritik. Kursuslederne har meldt tilbage, og vedr. specielt fysiologi er der formuleret
planer om at gennemfø-re forbedringer.

ad 10 Eksamen i Gyn/obs – Ansøgning
om midler til et pilotprojekt ved

Hvidovre Hospital

Fra klinisk lektor Ann Tabor, Hvidovre Hospital var
modtaget ansøg-ning om midler til afholdelse af eksamen i gyn/obs som OSCE. Stu-dienævnet besluttede at bevilge midler til afholdelse af et pilotforsøg.

ad 11 Eksamensplan sommer 2003

Det udsendte forslag til afvikling af eksamen sommer 2003 blev gen-nemgået. De fremkomne ændringsforslag vil blive indarbejdet. Revi-deret forslag udsendes til næste møde.

ad 12 Meddelelser

Fra Fysiologisk Institut var modtaget redegørelse
for hændelsesforløb i forbindelse med karaktergivning ved ordinær eksamen i fysiologi, sommeren 2002.
– Sagen tages op ved næste møde.
Henrik Frederiksen gjorde opmærksom på,
at der ikke afholdes møder i 4. semesterudvalget.

ad 13 Eventuelt
Intet til dette punkt.
For at melde dig til eksamen over nettet skal du
bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du
få en ny udleveret i Ekspeditionen i bygning 9.1.33b
(og ikke på eksamenskontoret som hidtil).
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig af denne
tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for dig,
dels letter eksamenskontoret for tastearbejde, tid,
som kan bruges bedre til din fordel.
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og
ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret
(dette gælder dog ikke vandrejournaler, som stadig
skal fremvises på eksamenskontoret – indsend evt.
en kopi).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes
på at løse problemet og vi kan i mellemtiden anbefale dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor
presset er mindre.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag/
tirsdag den 10./11. februar).

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrol-lerer dette via vores
eksamenssystem.
Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1)
Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m.
søndag den 16. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk
og klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står
”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du
har til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.
2)
Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 16. februar kan du KUN se dine
tilmeldinger ved at klikke på ”Vis tilmelding”
Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis tilmel-dinger”). Desuden vil vi ca. 3 uger efter indtegningen hænge lister op på tav-len i Vandrehallen, der
viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER UGE 47
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Man
18/11
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Tir
19/11
0900 – 1000
1000 – 1300
Ture Karbo
Ons
20/11
1600 – 1700
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Tor
21/11
1500 – 1600
1600 – 1900
Ulrik Bodholt
TRÆFFETIDER UGE 48
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Ons
27/11
1600 – 1700
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Tor
28/11
1500 – 1600
1600 – 1900
Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
I uge 52 og 01 er studievejledningen lukket. I januar vil det, ligesom i sommerperioden,
ikke være muligt at bestille tid til samtale, men I skal bare møde op i den åbne telefonog træffetid på tirsdage (1200 – 1600) og onsdage (0900 – 1300) i uge 02 til uge 05.

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

TRÆFFETIDER UGE 47
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Ons
20/11
Aflyst !
Aflyst !
Suzanne Andersen
Tor
21/11
1230 – 1300
1300 – 1500
Suzanne Andersen
TRÆFFETIDER UGE 48
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Ons
27/11
1200 – 1230
1000 – 1200
Suzanne Andersen
Tor
28/11
1230 – 1300
1300 – 1500
Suzanne Andersen
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Den Internationale Studievejlednings e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan rettes til dén international
studievejledning under Suzanne Andersen. - Indtil der foreligger en ny fastansættelse
af endnu en international vejleder - bør alle studerende afpasse deres henvendelser.
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

ØKONOMI UNDER STUDIET – SU
OG HVAD SÅ?

Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men
vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit cprnummer. Du bliver ikke registreret i noget system
og bliver dermed ikke til en ’sag’.
Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 27 90 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sastudoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH
SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html
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STUDIET
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.

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

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.

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.

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.

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
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

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.
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:

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.

Tilmeldingsblanket printes fra www.sund.ku.dk

ALLE TILMELDINGER SKAL NU
AFLEVERES I
EKSPEDITIONEN 9.1.33b

Ekspeditionen har åbent mandag-torsdag kl. 9.0016.00
fredag kl. 9.00-15.00
Sidste frist for tilmelding til 2.-5. semester er 10.
januar
Sidste frist for tilmelding til 6. og 7. semester er 18.
december

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID

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

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

FASE I

FASE I
OBLIGATORISK SEMESTERTILMELDING

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND

FASE I, 6. SEMESTER:

Der afholdes Informationsmøde om valg af klinikudvalg
Fredag den 22. november 2002, kl. 14.00 - 15.00 i
Lundsgaard Auditoriet,
ved Studievejledningen for Medicin.
I fortsættelse af dette møde holdes kl. 15.00 - 16.00
i Lundsgaard Auditoriet
et orienteringsmøde om overflytning fra gammel til
ny studieordning,
ved Studienævnet for medicin og Studievejledningen
for medicin.

Psykoanalytisk
Konsultation

FASE II

ALLE TURNUSSØGENDE MEDICINSTUDERENDE

Der findes nu en hjemmeside, hvor du kan prioritere
dit turnusønske, og se hvor andre søger hen.
Derved får du en realistisk indsigt i, hvor du kan
komme hen med dit turnusnummer.
Så snart du har ændret din prioritet, kan du se resultatet, og hvilket nummer du har i det amt du søger.
Gå ind på:

www.turnus.nu

når du har modtaget dit turnusnummer.
Hjemesiden samler også nyeste information af interesse fra de enkelte amter.
Derudover kan du læse evalueringer af turnusafdelinger udført af turnuslæger.
Mellem alle der deltager og angiver deres prioritet
til gavn for andre studerende, trækkes der lod om
fagbøger udlovet af fadl-forlag og et Littmann stetoskop.
mvh
Lars-Gustav Nielsen
Turnuslæge

SPØRGETIME I MILJØMEDICIN
d. 27.11 kl. 11.15 i
Dam-auditoriet

Dansk Psykoanalytisk Selskab
tlf. 3555 0591
mandage kl. 18 - 19

Beklageligvis blev spørgetimen i miljømedicin aflyst
d. 4.11.
I stedet afholdes spørgetimen d. 27.11, som er meget tættere på eksamen.
Med venlig hilsen
Steffen Loft
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ANNONCER

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES

Der søges raske mandlige forsøgspersoner over
18 år til en undersøgelse af effekten af et eksperimentelt stof på hjernens aktivitet.
Forsøget foregår på Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Amtssygehuset i Glostrup.
Der planlægges fire besøg af 2-4 timers varighed
indenfor 2-3 uger. Heraf er de to besøg indledende og afsluttende konsultationer, hvor der
skal tages blod- og urinprøver samt udføres et
elektrokardiogram (EKG).
De to midterste besøg er ens og består i en
undersøgelse af hjernebarkens aktivitetsniveau
før og under indgift af en væske i en armvene.
Ved det ene besøg indeholder væsken aktiv medicin og ved det andet besøg kun uvirksomme
farvestoffer (placebo). Hvilken væske, der anvendes, er ikke kendt af forsøgspersonen eller
personalet.
Aktivitetsniveauet bestemmes med en magnetisk stimulator (Motorisk Evokeret Potentiale
(MEP)) og udløser ikke smerte. Undersøgelsen
er en rutineundersøgelse til undersøgelse af patienter med neurologiske sygdomme.
Den givne medicin er ikke et godkendt lægemiddel, men er undersøgt og fundet sikkert hos forsøgsdyr og hos raske forsøgspersoner. Bivirkninger fra medicinen har bestået i en let træthed.
Forsøget er sponsoreret af medicinalfirmaet
NeuroSearch og er godkendt af den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt
(nr.KA02101GS) samt af Lægemiddelstyrelsen.
Der dækkes transportudgifter og gives et vederlag for tabt arbejdsfortjeneste.

KLINISK SEKRETÆR TIL
GYNÆKOLOG

BANDMEDLEMMER SØGES!!

Kvalifikationer: Medicinstuderende på 9., 10.
eller 11. semester, særdeles god ordenssans og
forståelse for service og fleksibilitet i en mindre
klinik.

FORSØGSPERSONER SØGES
TIL VIDENSKABELIGT FORSØG

Til speciallæge-klinik i gynækologi (i København)
søges ”klinisk sekretær” én aften om ugen. Arbejdet omfatter en del forskellige sekretæropgaver (bl .a. skrive efter diktafon) og mindre
sygeplejearbejde.

Henvendelse til speciallæge, dr. med. Henri Goldstein på e-mail: goldstein@dadlnet.dk – skriv om
dine kvalifikationer og opgiv adresse og telefon
(fastnet foretrækkes).

www.sovs.de
Læs om tysk SOVS allerede mandag aften!

Henvendelse til
Projektkoordinator Karen Lisa Hilsted
Operations- og anæstesiologisk afd.Y
KAS Glostrup
tlf: 4323 3159 eller mobil tlf: 20700206
Med venlig hilsen
Jesper Dirks, læge
Operations- og anæstesiologisk afd. Y
KAS Glostrup

UCSF Pain Clinical Research Center is seeking a
medical student with an interest in pain management and clinical research for a one-year position.

RESERVELÆGEVIKARIATER

Psykiatrisk Center Glostrup søger flere lægestuderende, der har bestået psykiatri til reservelægevikariater.
Vikariaterne er fra 01.01.03 og af 1- 6 måneders
varighed, med mulighed for forlængelse.
Der vil være mulighed for vejledning i Osvald IIopgave.
Et af målene i Københavns Amts personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk
baggrund, handicap eller religion. Det sikres
blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Flemming Tived, tlf. 4323 3489.

www.mok.info
Læs MOK allerede mandag aften!

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner før
næste dag, hvorfor der vil være betalt taxatransport hjem efter de to lange forsøgsdage. Der vil
endvidere være forplejning på de to lange forsøgsdage. Honorering ca. 3000,- kr.
Forsøget er sponsoreret af medicinalfirmaet
Johnson&Johnson og godkendt af Den Videnskabsetiske Komité (KA 02105gs)og Lægemiddelstyrelsen (j.nr 2612-2091)

JOBANNONCE:

Please send CV and cover letter to Karin L Petersen, M.D.
Assistant Adjunct Professor of Neurology,
University of California, San Francisco:
klp@itsa.ucsf.edu. For additional information
please call 415.885.7899.

Til forsøg på Smertefysiologisk Laboratorium,
KAS Glostrup, søges 24 mandlige raske forsøgspersoner. Forsøget er et fase 1 studie, der skal
afprøve effekten af Topiramat på smerter, udløst via en human eksperimentel smertemodel.
Topiramat anvendes aktuelt i epilepsi-behandling.
Der vil i forbindelse med forsøget blive taget
blodprøver, ubehaget i forbindelse med smertemodellen er beskedne.
Forsøget kræver 3 dages fremmøde.
1 fremmøde vil være af 1-2 timers varighed.
Her vil der blive foretaget objektiv undersøgelse
incl. blodprøver og urinundersøgelse, derudover
gøres man bekendt med forsøgsmodellen.
De 2 næste fremmøder vil være af en varighed på
8-9 timer - 4-5 timers forsøg, efterfulgt af en
observationsperiode på 4 timer.

Interesserede kan få nærmere information ved
henvendelse.
1.reservelæge, ph.d
Martin Ballegaard
Klinisk Neurofysiologisk Afdeling
Københavns Amtssygehus i Glostrup
Tlf.: 43 23 25 01
e-mail: mbal@glostruphosp.kbhamt.dk

The student will participate in: 1) NIH sponsored
studies of mechanisms of neuropathic pain and
opioid analgesia, and 3) large clinical
pharmaceutical trials. We offer a curriculum in
multi-disciplinary pain management, basic human pain physiology, and clinical research.

Bandmedlemmer søges til Kent-jam band!
Skriv eller ring.
Christen LA
christen_l_a@wanadoo.dk
26122840

Informationer om sygehuset på www.sygehusekbhamt.dk.
Ansøgning stiles til:
Adm. overlæge Lars Eplov
Psykiatrisk Center Glostrup
Ndr. Ringvej
2600 Glostrup
Bekræftelse på ovenstående annonce sendes til
esch@glostruphosp.kbhamt.dk

PROJEKT HUSK – FOKUS PÅ
HUKOMMELSEN*

Ovenstående projekt søger en medarbejder til
indtastning af data i ACCESS-database. Arbejdet foregår på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.
Kan du sige ja til følgende:
·
tidligere erfaring med tastearbejde
·
du omhyggelig, stabil og præcis
– ja, så er du muligvis den vi søger.
Vi kan tilbyde:
·
fleksibel arbejdstid, weekend/aftner
hvis det passer dig bedst.
·
der vil være mulighed for at skrive
OSVAL I eller II
·
Tiltrædelse snarest
Send skriftlig ansøgning til Projektkoordinator
Susanne Rishøj, Hukommel-sesklinikken, 6702,
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
Hvis du har nogle spørgsmål kan du ringe til
læge, ph.d.-studerende Tina Elberling, 26 86 86
80, hverdage 9-15.
*Projekt HUSK fokuserer på tidlig opsporing af
demens. Projektet er et samarbejde mellem primær og sekundær sektor. Dataindsamling foregår i oktober og novem-ber måned 2002.
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ANNONCER

STUDENTERMEDHJÆLPERESØGES TILLABORATORIUM
FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder har til
formål at styrke lægeuddannelsen på det kliniske område. Træningen i Laboratoriet er en forberedelse af de studerende til klinikopholdene
og et supplement til den kliniske uddannelse.
Træningen omfatter anamneseoptagelse, objektiv undersøgelse og en række praktiske færdigheder (drop- og kateteranlæggelse, suturering
m.m.) samt kommunikation. Træningen foregår
ved hjælp af fantomer og simulerede patienter.
ARBEJDSOPGAVERNE:
Arbejdsopgaverne består af undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske færdigheder
samt assistance hertil. Ligeledes vil der være
behov for at bistå den på stedet ansatte sygeplejerske i spidsbelastningsperioder samt afløse
denne ved ferie og sygdom.
KVALIFIKATIONER:
Du skal være medicinstuderende og studiemæssigt
være i starten af fase II. Derudover skal du være
fleksibel og besidde gode samarbejdsevner. Samtidig vil det også være en fordel hvis du interesserer dig for formidling af viden samt har lidt
teknisk snilde.
ARBEJDSTID:
Ca. 5 timer ugentligt med nuværende aktivitetsniveau.
Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge på hverdage i
tidsrummet 08.00-20.00. Arbejdsopgaverne fordeles på månedsbasis i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere.
For tiden aflønnes der efter gældende takster i
henhold til FaDL’s overenskomst for studenterundervisere.
ILTRÆDELSE:
Torsdag den 2. januar 2003.
HENVENDELSE TIL:
Professor, dr.med. Flemming Gjerris, Laboratorium for Kliniske Færdigheder, afsnit 5404,
tlf. 35 45 54 06 eller assistent Bodil Faurschou
tlf. 35 45 54 04.
ANSØGNING:
bedes fremsendt til
Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Rigshospitalet
Afsnit 5404, Blegdamsvej 9
2100 København Ø

SÆLGES.

1 stk.
Fujitsu-Siemens Scaleo800S. (Helt ny)
U/skærm.
Pentium 4 - 2.53 Ghz.
768 MB RAM, 120 GB HDD.
DVD Drev.
CDRW, 48*16*48+
128 MB Nvida Ti4200.
56 Kps Modem
Windows XP Home
Pris: 6.500 kr.
1 stk.
15" AOC Fladskærm. (Sort)

HAR NEUROLOGI OG
INFEKTIONSEPIDEMIOLOGI
DIN INTERESSE?
Ved Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, søges en scholarstipendiat
til at undersøge, om vaccinationer og infektioner
i den tidlige barndom er associeret med udviklingen af dissemineret sclerose senere i livet. Projektet er et registerprojekt, som er baseret på
oplysninger registreret i skolelægejournaler på
Københavnske skolebørn samt oplysninger fra
det danske scleroseregister.
Afdeling for Epidemiologisk Forskning har eksisteret i snart 10 år og er kendetegnet ved en
bred forskning inden for områderne infektionssygdomme, cancerepidemiologi, allergi samt
autoimmune sygdomme, herunder dissemineret
sclerose. Afdelingen har tilknyttet over 30 videnskabelige medarbejder, deriblandt to
forskningsprofessorer, flere seniorforsker og adskillige Ph.D.-studerende og statistikere.

Pris: 2.000 kr.
1 stk.
Dell. u/skærm.
Pentium 3 - 1 Ghz.
256 MB Ram, 40 GB HDD.
HP CD Writer 9500
HP DVD WRITER 100j
Widnows XP Home.

Som scholarstipendiat vil du under videnskabelig vejledning opnå kendskab til epidemiologiske
forskningsmetoder og få erfaring i brugen af EDB
til dataopsamling, behandling og analyse. Aflønningen er ca. 6500 kr. pr måned i ½ til 1 år.

Pris: 3.000 kr.
1 stk.
Panasonic Panasync ProPL70i
17" short neck monitor.

Hvis du er interesseret i at blive tilknyttet afdelingen som scholarstipendiat, evt. i forbindelse
med besvarelse af en OSVAL II opgave, så skriv
en ansøgning indeholdende CV, information om
studieforløb og evt. tidligere forskningserfaring.
Ansættelsen kan påbegyndes inden for kort tid.

Pris: 1.000 kr.
1 stk.
Memorex 8* Brænder.

Du er også meget velkommen til at kontakte:

Pris: 250 kr.
Kontakt:

Kristian
33 15 50 70

Nete Munk Nielsen
Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S.
NMN@ssi.dk
32683962

senest mandag den 2. december 2002 kl. 12.00.

www.ZEUS.de
STETOSKOP SÆLGES

Dobbeltløbet stetoskop, Mærke KaWe, helt nyt,
sælges for 400 kr.
Skriv eller ring til
Tobias, 7.sem. KKA på tlf. 3332 1368 el.
tibfelt@hotmail.com

Læs om ZEUS allerede
mandag aften!

VÆRELSE UDLEJES

på Gammel Kongevej. Fra den 7
dec til den 1 sep 2003. 2000 kr/mån plus 2 mån
depositum.
Kontakt Lisa på mobilnr: 23354910"

Scholarstipendier
Vi kan tilbyde et antal 3-6 mdr. scholarstipendier til studenter, som er interesseret i at arbejde med forskning relateret til randomiserede forsøg og meta-analyser.
Forslag til emner:
Cochrane-oversigter, fx af effekten af motion;
bias i relation til manglende blinding;
bias i relation til eksklusion af patienter;
skadevirkninger af forebyggelse og behandling;
patienternes opfattelse af gavnlige og skadelige virkninger;
bias i ikke-randomiserede forsøg;
bias relateret til industrisponsorering af forsøg og systematiske oversigter;
det informerede samtykke i klinisk praksis;
det informerede samtykke ved screening for cancer;
re-analyse af Beecher’s klassiske artikel om placebo;
hvor ofte er kliniske beslutninger evidensbaserede?
Stipendierne udbydes af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet (www.cochrane.dk), evt. kan samarbejde etableres med Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori.
Henvendelse til Det Nordiske Cochrane Center, tlf. 35 45 70 05, email: m.pandal@cochrane.dk.

VIGTIGE INFORMATIONER
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Selvom det er udenfor sæson, så er vi
på MOK også gået over til:
2 - O M - H I N A N D E N

10

INDRE ORGANER

FADL
17. november 2002
Til medlemmer af FADL

ORIENTERING
Århus Kredsforening og Københavns Kredsforenings Bestyrelse er blevet bekendt med, at direktør
Marianne Hammer har ageret illoyalt overfor FADL, idet hun har deltaget i forberedelserne af
etablering af et landsdækkende konkurrerende vagtbureau.
Som følge heraf har Kredsforeningerne i Århus og København d.11/11 været nødsaget til med
øjeblikkelig virkning at bortvise Marianne Hammer fra hendes stilling som direktør.
FADL vil fremover fastholde den kurs Vagtbureauet har arbejdet mod, selvom der nu vil komme
nye kræfter bag roret.
Hvis du ønsker yderligere information kan du henvende dig på Kredsforeningen på Panum (byg.
1.2.20) eller møde op til KKR-møde fredag d. 22/11 kl. 16.15 i FADLs mødelokale. Du er også
velkommen til at kontakte undertegnede på cri@email.dk
Med venlig hilsen
Christianne Eickhoff - Formand for Københavns Kredsforening
FADL’S GRUPPEFORSIKRING
VIA CODAN

Som
tidligere
meddelt
i
MOK,
er
forsikringsopkrævningerne
udsendt
via
BetalingsService først i november måned 02.
Betalingsdatoen er fastsat til den 2. december 02.
De medlemmer som har valgt at betale forsikringsopkrævningen via BetalingsService vil blive trukket
på deres respektive konti ligeledes den 2. december
02. Da alle indbetalinger til FADL modtages elektronisk, har FADL først mulighed for at registrere
indbetalingerne 3 – 5 bankdage – efter den reelle
indbetaling.
Fra sekretariatets side er vi desværre nødt til at
fastsætte betalingsfristen l måned før forsikringsårets afslutning, da vi også skal have mulighed for at
have et tids-interval til udsendelse af rykkergirokort

vedr. forsikringen. FADL skal afregne forsikringspræmier lige efter årsskiftet. Som det fremgår af
opkrævningerne forbliver forsikringspræmierne uændret for år 2003.
De medlemmer, som er i kontingentrestance til FADL
vedrørende kontingentet for perioden l. august 02 til
31. januar 03, har den 12. november 02 modtaget
brev fra sekretariatet med oplysning om, at de ikke
vil få tilbudt forsikringen for år 2003.
Hvis du har spørgsmål til FADL’s forsikring, er du
meget velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet - her kan du også afhente diverse materialer. Det er også på sekretariatet, du skal henvende
dig, hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen.

REGNSKAB

Kunne du tænke dig at vide noget om begreberne
indenfor regnskab og budget, så kan du melde dig til
et kursus på www.fadl.dk/hf
FADL, Hovedforeningen afholder et en-dags kursus
d. 11.12.2002 om regnskab- og budgetforståelse i
København. Der er plads til 20 deltagere –
hovedbestyrelsesmedlemmer har dog 1. prioritet til
kurset. Det er gratis at deltage. Hovedforeningen
refunderer transportudgifter for deltagere der kommer fra Odense og Århus.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat - Anette og Linda

Basisgrupper
TIRSDAG 26/11 KL. 19.00

Denne aften holder vi det næste arrangement i
Kristne Medicinere. Du skal være hjertelig velkommen. Det bliver en aften med oplæg, samtale og debat om at efterfølge Jesu eksempel.
Det er hos:
Margreta, Søborg Hovedgade 38A, 1.th
Bus: 42,43 - Dyssegårdsvej og 69 – Gladsaxevej
Evt. spørgsmål
kristne_medicinere@hotmail.com eller 22402713

PIT-MØDE TIRSDAG DEN 3.
DECEMBER 2002.

PIT afholder semesterets sidste møde tirsdag
den 3. december 2002 kl 17. i IMCCs lokaler. Vi
afslutter arbejdet med vores informationsfolder,
planlægger aktiviteter i næste semester, sender
julekort til vores kontakter samt ikke mindst
julehygger i hinandens selskab.
På vegne af PIT, Mette Vang Larsen
Kontakt til PIT kan ske ved henvendelse til
mvlarsen@mdb.ku.dk

NYT FRA STUDENTERPRÆSTEN

I den kommende tid er der følgende arrangementer:
Tirsdag den 19. november er der oplæg og udsigt til spændende efterfølgende debat om ”Dødshjælp –
livshjælp?”. Tom Alsner, næstformand i ”Landsforeningen - en værdig død”, Christian Busch, hospitalspræst
på Rigshospitalet, samt adjunkt Michael Norup fra Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori på Panum
deltager i arrangementet.
Oplæg og debat vil finde sted i Mini Auditorium II, 29.01.32, kl. 15.30-17.30.
Onsdag den 27. november bryder vi fasten sammen med de Ramadan-fejrende muslimer. Som indledning til
fællesspisningen taler studenterpræsten om betydningen af mad og måltid.
Alle er velkomne; medbring gerne lidt at spise.
Arrangementet starter kl. 15.15 og foregår i Kantinen på Panum
Fredag den 13. december holder vi kombineret jule- og STØTTEfest i anledning af de brutale nedskæringer,
der rammer os næste år. Vi fester sammen med de to andre studentermenigheder og det kommer til at
foregå i Trinitatis Sognehus bag ved Rundetårn og starter kl. 18.30.
Der vil blive serveret en treretters menu bestående af det bedste fra det danske julebord; du vil kunne købe
øl, snaps, vin og sodavand til særdeles konkurrencedygtige priser; der vil være gaveleg (medbring en FLOT
gave til max. kr. 20), julelotteri, fælles julesange af den muntre slags og et juletræ så smukt at du aldrig har
set magen (du kan selv være med til at pynte det fra kl. 16).
Vi har desuden entreret med Elrik Nørmo (Åndelig Vejleder, Storyteller, Projektinventor, Personlig Coach,
"4U-konsulent™", Trendsætter, m.m.), og digteren og virkelighedsallergikeren TZ Frack, som vil hjælpe os
igennem de svære tider. De underholder fra kl. 22.
Pris for deltagelse med spisning: kr. 75. Deltagelse uden spisning (efter kl. 21): kr. 40.
Tilmelding er nødvendig på mail: lotz@adm.ku.dk senest onsdag den 11. december. (Der er et begrænset
antal pladser til spisning, så vi anbefaler hurtig tilmelding!)
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
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MEDDELELSE
Medicinfortegnelsen 2002/2003 er kommet.
Kan afhentes af alle fra 4. sem., nye studieordning samt alle på fase 2.

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

DET ER DIG VI SØGER!

SPV- HJEMMEHOLD 1511
søger nyt medlem pr. 01.12.02

Hæmodialysehold 4202 i Herlev
Søger 4 nye holdmedlemmer –
2 pr. 1.dec. 2002, 2 pr. 1. jan. 2003

Har du lyst til:
·
·
·
·
·
·
·
·

At tjene 200 dkr mere på en vagt
Mere selvstændighed på dine vagter
Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
At være sikker på at få dine vagter, når de er
planlagt
At blive en rasende dygtig kliniker, med bred
medicinsk/nefrologisk viden
At blive en haj til at stikke og omgang med
CVK’er
At være fri for nattevagter.

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Herlevs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til 12.semester.
Holdet er forpligtet til at dække 70 vagter pr. måned
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”førtidspension” og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 23 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

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

Krav:
·
·
·
·

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

Oplæring:
·
10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/
student.
·
Opstart: efter aftale.
Ansættelsessamtaler: På afdelingen
Ansøgningsfrist:
bureauet

Mandag d. 25. nov. 2002 til Vagt-

Har du spørgsmål:
så mail til Peter Svenningsen: dr_svenningsen
hotmail.com
Og husk så:
Herlev hospital er kun 25 minutter
fra Panum på cykel.

Vi dækker 8-timers aftenvagter og en dagvagt om
ugen, hvor vi passer en syvårig dreng, som
hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har brug
for vores fulde opmærksomhed under dialysen og i
hjemmet.
Han bor i Snekkersten og køres af VBT til Rigshospitalet og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere.
Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig
observation og et godt samarbejde med både familie
og personale.

Ansøgningskrav:
- Erfaring med handicappede børn og somatiske vagter.
- Min. 200 spv-timer
- 3-4 vagter pr. måned, også i eksamensperioder.
Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Søren på
3538 3425
Ansøgningsfrist : Senest 27.11.02 til Vagtbureauet

NATARBEJDE

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk
Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

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

PÅ VELFUNGERENDE HJEMMEHOLD?
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.
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, om 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.
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 28/11 -02 kl. 12:00 til
vagtbureauet.

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN
Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .
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.
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HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM

- skal kunne blive på holdet i længere tid af hensyn til
drengen, da han knytter sig til os.

Vi er et velfungerende VT-hjemmehold på Østerbro,
der søger et nyt holdmedlem til pasning af en 1 år
gammel dreng. Han er tracheostomeret pga. forsnævringer på sit luftrør og har ventrikelsonde, da der ligeledes er nogle gastrointestinale problemer. Ellers er
han en dejlig og helt ”normal” og velfungerende lille
unge. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt om natten at varetage den almindelige pleje af et
lille barn (han plejer at sove langt det meste af natten).
Om dagen tager forældrene sig selv at alle plejeopgaver, på nær den tid de er i skole. Til november
begynder drengen i vuggestue, og der skal vi selvfølgelig med. Barnet har en såkaldt ”stående indlæggelse”
på Rigshospitalets børneafdeling 5061, hvor han har
været indlagt 9 måneder. Han er født i Danmark, men
hans forældre er fra Somaila. Vi arbejder i 12-timers
vagter og dækker hele døgnet alle ugens dage.

Vi tilbyder:

Forventning til dig: - VT’er, gerne BVT’er
- meget gerne erfaring med pasning af små børn og
interesse for deres udvikling
- kunne tage 3-4 vagter pr. mdr.
- kunne tage både dag- og nattevagter (7.15-19.30 og
19.15-7.30)

- pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille dreng.
- et tæt og spændende samarbejde med drengens
forældre
- et NEMT arbejde, hvor drengens forældre tager sig af
alt omkring deres barn (%sugning) hele dagen og aftenen – på nær den tid hvor de er i skole.
- eget fjernsyn på drengens værelse og kaffe- og
thekasse
- et særdeles velfungerende hold og engagerede holdkammerater
- ualmindelig god løn for ”i bedste fald” at sidde i en god
stol og læse - og ”i værste fald” at gå tur eller lege.
- lønnede følgevagter efter behov.
Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnummer 3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere information.
Ansøgningsfrist: så hurtigt som muligt, dog senest
den 1/12-02 kl. 12.00 på vagtbureauet.

HOLD 4626 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER TIL SNARLIG
INDSSUPPLERING
Holdet arbejder i Allerød, hvor vi passer en 13-årig
dreng, der er født med et cystisk hygrom,
og derfor er tracheostomeret med en sølvkanyle
Arbejdet består i soignering af sølvkanylen samt at
observere drengen i hans hverdag.
I dagvagterne fra 6:30 til 16:00 følger vi med i skolen
og i nattevagterne fra 22:15 til 06:45,
sidder vi i et tilstødenede rum, hvor der er fjernsun og
video samt andre gode vagtfaciliteter.
Holdet fungerer temmelig godt i samarbejdet med familien og dækker primært alle hverdage i dag- og nattevagter samt under ferier og ved behov i weekends.
Holdet arbejder i privat hjem i Allerød (S-tog fra byen),
der ydes transport og rapportkvarter.
Ansøgere skal have haft 400 VT-timer og have interesse i at arbejde i hjemmet.
Vi tilstræber, at man kan tage 4-6 vagter om måneden, også i eksamensmåneder.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Imran Rashid
på 20 77 20 55 eller på mailadressen:
vagthaj@hotmail.com
Ansøgningsfrist: Den 26/11-02 kl. 12:00 på Vagtbureauet.

Tag vagter i november, december & januar og få en bog eller et stetoskop som tak for hjælpen.
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 10-10-10, 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 SU-grænseovervejleser.
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.
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Det Medicinske Studenterråd

Definition af en målbeskrivelse
Som det er åbenlyst for alle på ny studieordning, har der hersket meget
tvivl om definitionen af en målbeskrivelse: ”Hvad skal den indeholde? Hvor
detaljeret må den være, for ikke at komme til at ligne en pensumbeskrivelse? På hvilken måde skal den kunne bruges?”. Dette er blot nogle
af de spørgsmål der er blevet stillet af de studerende, og de efterfølgende
svar fra kursuslederne har været med hver deres forskellige definition af
en målbeskrivelse.
Den vigtigste funktion af en målbeskrivelse er at man skal kunne bruge
den som en slags guideline for se hvad der er væsentligt at kunne når man
kommer ud som basic doctor, og dermed en beskrivelse af hvad man skal
lægge vægt på når man læser til eksamen.
Problemet er i øjeblikket at der på flere semestre er nogle målbeskrivelser
der på ingen måde informere om hvad der væsentligt og uvæsentligt. Dette
er især et stort problem, da der i de fleste fag forsat benyttes de samme
lærebøger som på gammel studieordning, hvilke i mange sammenhænge
indeholder nogle detaljer som er uvæsentlige at kunne som basic doctor.
Et af argumenterne fra nogle kursusledere for ikke at ændre på deres målbeskrivelser er at ”det vil stride mod intentionerne på den nye studieordning, fordi man så vil gå mod at lave en pensumbeskrivelse”. Heraf
fremgår det klart at der mangler en entydig skriftlig definition af en målbeskrivelse, da flere af de nuværende målbeskrivelser praktisk talt er
”ubrugelige” (definerer ikke væsentligt fra uvæsentligt). Et andet argument fra nogle kursusledere er ”de studerende skal være mere selvstændige og selv kunne definere væsentligt fra uvæsentligt”. Dette er et stort
problem, da de studerende på dette tidspunkt af studiet ikke har været ude
i klinikken og derfor ikke har den fornødne erfaring og viden til at kunne
definere dette, hvorfor mange for en sikkerhedsskyld lærer det hele udenad
som på gammel studieordning.
Det er på sidste studienævnsmøde derfor blevet besluttet at der skal tages
kontakt til alle kursusledere med henblik på at få udarbejdet en klar definition af en målbeskrivelse, som så skal være en retningslinje for udarbejdelse af målbeskrivelser på samtlige semestre på ny studieordning.
Ligeledes bør det gøres klart at alle undervisere på samtlige semestre skal
være velinformeret om hvad der skal lægges vægt på i undervisningen,
samtidig med at samtlige undervisere skal kunne svare på spørgsmål om
hvilken detaljeringsgrad det er væsentligt at kunne inden for de enkelte
fagområder.
Den foreløbige målbeskrivelse for 6 semester ny studieordning vil snarest blive
lagt ud på MSR’s hjemmeside!!!
MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Næste MSR møde er tordag
den 28/11 kl.16.00 i mødelokale 1.2.15
Dagsorden til mødet kan læses i
næste MOK
Husk tilmelding til julefrokosten der afholdes fredag den
29/11
Tilmelding skal foregå til Bo
Biering-Sørensen på e-mail
bobiering@hotmail.com
Vær opmærksom på debatindlægget omkring
fakultetets økonomi!!
Undervisning af rusvejledere
For fremtiden vil alle rusvejledere
få et lille kursus i hvad MSR er,
hvad vi laver og hvilke kompetencer vi har, samt opbygningen af
de politiske organer.
Dette har til formål at sikre en
ordentlig information vedr. ovenstående til de nye medicinstuderende.
Afskafning af lektionskataloget
Det er planen at der fra efteråret
2003 ikke længere vil findes
lektionskataloger liggende på
administrationsgangen , men kun
som et format man selv skal hente
ned fra sin computer. Dette vil i
foråret komme som en prøveversion så alle kan blive fortrolige
med brugersystemet. Brugersystemet er det samme der bruges
på andre fakulteter og vil medføre
en besparelse på 300.000kr. årligt.

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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IMCC
IMCC/Uland
Dit livs oplevelse!

Bliv klogere!!!

…Kom til infoaften den 25/11 eller den 19/12
kl. 1930 i store mødesal, Panum
www.imcc/uland.dk
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KULTUR OG DEBAT
DET VARME NORD

Kulturindlæg

En beretning om fødsler og kajakker,
koldt vand og lune mennesker.
En gammel drøm

Som 11-årig var jeg i Grønland på udveksling gennem skolen, og den gang besluttede jeg, at jeg måtte

tilbage til det storslåede land. Efter 15 år blev det
til noget. Jeg søgte om at komme på klinikophold
gennem IMCC’s Grønlandsgruppe, og jeg valgte september for at have de bedst mulige chancer. Jeg blev
godt tilfreds med min beslutning, for jeg havde nærmest sygehuset i Maniitsoq for mig selv, og jeg endte
med at blive næsten dobbelt så længe som den aftalte måned, fordi der ikke kom flere efter mig.

om i garderoben, gå i vask og ellers gå i gang. Nu. Så
jeg begyndte opholdet med en masse spændende operationer, som jeg i starten intet vidste om, men som
jeg i løbet af et par travle dage forsøgte at få styr på.

Småfolk og svære småting
Ellers var den kirurgiske aktivitet til daglig begrænset, men jeg var da med til sterilisationer, åreknuder og udskrabninger, og jeg blev nærmest rutineret
i at lave aborter. Det meste af arbejdet foregik i
ambulatoriet, og det overraskede mig faktisk noget,
hvor svært det kan være at behandle højt blodtryk,
mærkelige udslet og kronisk ondt i ryggen. Især når
anamnesen skal optages gennem tolk og kulturforskelle. Jeg endte dog med at få ”mine egne” patienter, jeg lærte mig selv at tage røntgenbilleder,
og jeg blev oplært i alt fra urinmikroskopi til
differentialtællinger i laboratoriet. Men den største
oplevelse var alligevel fødslerne. De foregik som
oftest hurtigt, uden ret meget lyd og med hele familien inde på fødestuen. Og det er intet mindre end
fantastisk at hjælpe et lille, rynket menneske ud og
op på moderens mave.

Vandgang
Arbejdet på sygehuset var for det meste forbi omkring kl. 15 eller 16, så der var rig mulighed for at
finde nogen at sejle med, og der var masser af havkatte, der gerne ville fiskes. En af mine bedste oplevelser var dog at sejle i kajak langt inde i en fjord,
helt tæt på vandet og isbræerne. En af mine koldeste
oplevelser var derimod på vej hjem fra rensdyrjagt,
hvor vores båd midt om natten sejlede på et skær og
jeg måtte en tur i vandet for at forhindre, at reservegummibåden drev væk. Men på den måde lærer man
utrolig meget om at sejle på utrolig kort tid.

Stort indtryk

Ude og hjemme

Efter landingen og en utrolig varm velkomst sad jeg
i sygehusets lille kantine og småsnakkede med en
anden nyankommen. Men det fik jeg ikke lov til
længe, for en af sundhedsmedhjælperne kom pludselig farende ind og fortalte, at der var besøg af et
gynækologisk operationshold, og at jeg kunne klæde

Jeg boede på et gæsteværelse, der kan få kollegier
til at ligne paladser, men det gør ikke så meget, når
man helst vil bruge sin fritid på at hoppe rundt i
fjeldene. På samme måde kan man nok savne en god
shawarma, hvis man vælger ikke at nyde oplevelsen
af den traditionelle mad på sygehuset. Jeg nød maden – og slap for at blive bekymret over grønsagspriserne i Brugsen – og nu kan jeg næsten savne et
bjerg af mørk, dampende hval, sæl, rensdyr eller
moskusokse. Men dog ikke spækket… Hvad angår
aftenunderholdningen var byens udvalg af caféer skåret ned til ét, men her var der masser af dyr øl, dans
og gode tilbud om, at man da ikke behøvede sove
hjemme dén nat.

MEDICINER UDDANNELSEN
UDSULTES?

dette tilfælde, virker institutionens selvbestemmelsesret bundet meget op på de foregående regler.”

går af planerne om inden for det næste år at ombygge/forny dyrestaldene.

Hvis ovenstående bliver til virkelighed, kan man vinke
farvel til vores (de studerendes) indflydelse på vores
egen uddannelse. Med den interesse dekanatet tilsyneladende udviser for vores uddannelse sammenlignet med forskning, kan vi kun frygte det værste. For
os at se, ønsker man at dekanen skal fungere som en
enevældig diktator, der udover at administrere fakultetet økonomisk, skal være øverste dommer i bl.a.
ankesager og dispensationer.
Vi ser det som en svær forringelse af de studerendes
interesser, i og med at den/de personer der får afgørende indflydelse på vores studieforløb, ikke kender
specielt meget til studiets elementer og disses faglige niveauer (fx er vores sekretariatschef uddannet
jurist!). Kort sagt vil dette, sammen med forringelsen af studievejledningen, fremover føre til en mere
upersonlig vejledning, som man kun kan frygte bliver
mere firkantet!

På medicin er der i budgettet således planlagt, at
der skal spares ca. 6 millioner på teorien og ca. 5
millioner på klinikken.

Ikke tid til jet lag

Som de fleste nok ved, fik vi for et lille års tid siden
ny dekan på Panum-instituttet, hvad de færreste nok
ved, er hvad der siden hans tiltrædelse, er sket af
ændringer, og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Dette er hvad vi, som studenterrepræsentanter i studienævnet for medicin, kort vil
prøve at ridse op, således at I som studerende selv
kan tage bestik af en situation, der for os at se, kan
udvikle sig til en katastrofe for de studerende, hvis
ikke vi er på vagt!
·
De der har været på administrationsgangen
efter sommerferien har sikkert bemærket, at der er
sket en del administrative ændringer. Dette har bl.a.
betydet, at vi har mistet et par rigtige gode studievejleder. Såfremt man vil vide mere om hvorfor, så
redegør de for deres beslutning i et foregående nummer af MOK. Ansvaret for at få ansat nye studievejledere ligger hos vores sekretariatschef, der er en
del af dekanatet.
·
I forlængelse af at vi skal have ny
universitetslov (det fulde lovforslag kan læses på
http://www.fsr.ku.dk/uploads/lovforslag_unilov.pdf),
har vores dekanat under høringsrunden, der løber i
øjeblikket, intentioner om at svare med bl.a. følgende (og meget mere af samme skuffe):
”§ 17, stk. 1-7 Stk. 1,2 og 3: Se bemærkningerne til
§ 16 stk. 3 og 4. Stk. 4. Det bør klargøres, om studienævnet har egentlig afgørelseskompetence. Dette
gælder specielt nr. 2 (udpegning af censorer) og nr. 5
(merit og dispensation). Fakultetet mener, at beslutninger bør træffes af dekanen eller en af dekanen
ansat studieleder, mens studienævnets opgaver bør
være af rådgivende karakter. Allerhelst så fakultetet dog en eenstrenget struktur, hvor ansvaret for
uddannelsen lå på fakultetsniveau. Stk. 5. Netop i

I det hele taget lærte jeg utrolig meget om alt muligt. De syv uger var mine bedste og mest lærerige
på studiet hidtil, og jeg fik et stort indtryk af det
grønlandske samfund på godt og ondt. Så jeg kan kun
anbefale det. Og jeg har besluttet mig for, at jeg må
vende tilbage igen – og at der ikke skal gå 15 år igen.
Med grønlig hilsen
Dan Brun Larsen
Grønlands- og semesterfri (i stedet for 9. semester)

Debat

·
Inden for de sidste par måneder har der
været forhandlinger om, hvordan og hvor man finder
pengene til at undgå det underskud på 56 millioner,
der forventes at være på Panum i år 2005, hvis ikke
der strammes op i budgettet.
Hertil skal kort siges, at medicin er en uddannelse,
der løber rundt i sig selv, dvs. at de penge der kommer ind pr. bestået eksamen, fint dækker den forudgående undervisning, og endda med et pænt overskud. Dette er ikke tilfældet for odontologi og især
humanbiologi som giver underskud. Derfor mener vi,
at det er dybt ulogisk, at vi (lægeuddannelsen) igen
skal spare. Helt grotesk er det, når fakultetet planlægger at forøge optaget af humanbiologer med det
dobbelte, sommeren 2003. Dette vil givetvis medføre, et yderligere underskud som igen skal dækkes
af medicinerkassen. Forskningen bliver der med sikkerhed ikke sparet på, hvilket med tydelighed frem-

På nuværende tidspunkt ser det ud til at besparelsen
på teorien ikke kommer til at berøre undervisningen
på medicinstudiet, idet man har fundet et overskud
af undervisningstimer rundt omkring på institutterne,
der kan kompensere for dette.
Sikkert er det, at der skal spares på klinikken, men
i hvor stort et omfang dette vil berøre uddannelsen
er endnu uvidst, eftersom forhandlingerne herom først
lige er begyndt.
Generelt er det for os svært at se konsekvenserne af
disse besparelser, dels fordi de papirer der vedrører
fakultets økonomi er svært tilgængelige, dels fordi
man mødes med en vis lukkethed på administrationsgangen omkring disse spørgsmål.
Vi mener, at det er dybt problematisk, at vi har et
dekanat, der ikke bekymrer sig om medicineruddannelsen, specielt fordi det ud over at være den
største uddannelse ved fakultetet, også er den uddannelse, der financierer store dele af fakultetets
øvrige uddannelser. Der burde ikke spares, men
tværtimod prioriteres penge til at opkvalificere undervisere og forbedre en i forvejen udsultet undervisning. Vi har en ny studieordning hvor besparelser
ikke just gavner intentionerne med denne! Man skal
huske på: ”Uden de studerende kan man godt lukke
og slukke Panum”.
Henrik Højgaard Frederiksen, 7. semester, medlem
af studienævnet for medicin
Bjarke Brandt Hansen, 7. semester, medlem af studienævnet for medicin
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