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

Onsdag:
MOK nr 12, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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 Husk det er årets
sidste MOK d. 4/12!!

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: 2. sem HR

Tirsdag:

Denne

redaktion

REDAKTIONELT & STUDIET
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Leder

Denne uge bringer MOK afslørende beviser på bladets skæbne... Flittige læsere har efter ihærdig research og bagvaskelse gjort skræmmende opdagelser. Dermed har de
selvsagt gjort sig fortjent til en flaske Ricadonna, som kan afhentes på MOK mandag d. 2. december.
Årets sidste MOK - Onsdag d. 4. december udkommer det herrens år 2002's sidste MOK. Har du banebrydende informationer, sladder eller relevant nonsens, som bør
trykkes inden redaktionen går i vinterhi, ja så skal det være redaktionen i hænde seneste mandag d. 2. december 2002 kl. 12.00.
Drews

Studievejledningen

REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksaminer skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.
TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte deleksaminer på studiet.

For studerende på gammel
studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6
år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning af
2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-

menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist og kun ved tungtvejende grunde gives dispensation til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.
SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studieekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om en
mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig meddele
instituttet eller afdelingen, at du er blevet syg, så de
ikke venter forgæves på dig. Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papiret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-

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

men tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respektive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på Studieekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller
senest 3 hverdage efter.
REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse
i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en
betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på Studieekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.
Er du på ny studieordning vil der ikke være re-eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester, mens
der efter andet semester tilbydes re-eksamen i cellebiologi.
REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skriftlig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt
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lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/
Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets
forhold til pensum.
2/
Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot
præparater el.lign.).
3/
Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

STUDIET
GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLDSÆTNING.

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.
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.

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
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internationale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

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

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.

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: 22. marts 2002

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

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
Gordon Thomas Jehu
TRÆFFETIDER UGE 49
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Man
02/12
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Tir
03/12
0900 – 1000
1000 – 1300
Ture Karbo
Ons
04/12
1600 – 1700
1700 – 2000
Gordon Thomas Jehu
Tor
05/12
Aflyst !
Aflyst !
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 48
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Ons
27/11
1200 – 1230
1000 – 1200
Suzanne Andersen
Tor
28/11
1230 – 1300
1300 – 1500
Suzanne Andersen
TRÆFFETIDER UGE 49
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Ons
04/12
1200 – 1230
1000 – 1200
Suzanne Andersen
Tor
05/12
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 den nye international vejleder er
endelig tiltrådt (ultimo december) - 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

INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden IKKE ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: primo oktober.

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 22. marts 2002
KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november
Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yderligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvikling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.
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/Internat/default.htm
Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm
Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm
Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html
Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html
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ANNONCER

FASE I

VI MINDER OM 1. ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.
Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første studieår.
Ny studieordning:
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

5. SEMESTER, NY STUDIEORDNING:

Mandag den 2. december 2002; kl. 09:15 – 10:00 i
Auditorium Lundsgaard afholdes der informationsmøde om valg (prioritering) af Klinikudvalg. Alle 5.
semesters studerende vil på tilmeldingsblanketten
til 6. semester få mulighed for at tilkendegive deres ønsker om Klinikudvalg, idet det forventes at
der skal/kan oprettes tre klinikhold på 6. semester
til foråret 2003.
Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår

Annoncer
STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES.

Til et projekt vedr. den antispastiske virkning af
Marinol (Cannabis-præparat) søges en studentermedhjælp til at foretage elektrofysiologiske undersøgelser på patienter med dissemineret
sclerose og spasticitet.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Clarissa Crone, Klinisk Neurofysiologisk afd.,
Rigshospitalet. Tlf.: 35 45 32 61 eller Jens Bo
Nielsen, Med.-Fys. Institut., Panum. Tlf. 35 32
74 50.

VIKAR FOR RESERVELÆGE:

Til en generel medicinsk afdeling med intensivt
coronar afsnit søges en dygtig, engageret
stud.med fra ca. 10 semester eller senere. Ansættelse pr 1/12-02 eller efter aftale. Arbejdet
inkluderer dagvagt og stuegang i dagtid på hverdage.
Tlf: 5767 1990 spørg efter konst. adm. Overlæge
Jette Lund ell. Overlæge Henrik Markussen

MEDICINSK-HISTORISK MUSEUM SØGER STUDENTERMEDHJÆLPERE

Til omvisninger, vagter ved foredrag samt forefaldende opgaver søges et antal studentermedhjælpere. Vi forventer, at du kan tage circa
to omvisninger om ugen (også aften og weekend), og at du har to års studier bag dig. Da
arbejdet som omviser kræver en vis oplæring,
skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og
gerne længere. Vi forventer ligeledes, at du har
kendskab til og interesse for emnerne sundhed,
sygdom og behandling i historisk perspektiv.
Erfaring som omviser er kun en fordel. Løn følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere.
Ansøgningen sendes snarest til til Medicinsk-Historisk Museum, Københavns Universitet, att:
Charlotte E. Hansen, Bredgade 62, 1260 København K eller til ceh@mhm.ku.dk.

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.

d. 27.11 kl. 11.15 i
Dam-auditoriet

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

Bandmedlemmer søges til Kent-jam band!
Skriv eller ring.
Christen LA
26122840

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER

SPØRGETIME I MILJØMEDICIN

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

BANDMEDLEMMER SØGES!!

FASE II

KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES

I forbindelse med et studie, som har til hensigt
at udforske kønsforskelle i musklernes fedtmetabolisme relateret til insulinfølsomhed søges moderat trænede kvinder.
Studiet består af en to timers glukoseclamp,
hvorunder der bestemmes insulinsensitivitet
over benet, samt helkrops insulinsensitivitet.
Dette indebærer anlæggelse af lyskekatedre samt
udtagelse af to muskelbiopsier. Der trækkes ca
250ml blod. Indgrebene udføres under lokalbedøvelse af en rutineret læge.
Derudover måles der fedtprocent, knogletæthed,
kondital, og muskelfibertypesammensætning.
Krav:
·
·
·
·
·
·
·

Alder mellem 20 og 35 år
Ikke-ryger
Normalvægtig (BMI mellem 18 og 25)
Motionist eller fysisk aktiv 2-4 gange
om ugen
Villig til at følge en kostplan i 6-8 dage
Regelmæssig menstruation
Tager ikke P-piller eller minipiller, og
er heller ikke lige stoppet

Honorar på 2500kr gives.
For nærmere information kontakt venligst:
Maja Thiele på tlf: 35321615 / 61682138
Afdeling for Human Fysiologi
August Krogh Instituttet
Universitetsparken 13, 2. sal
2100 København Ø

ER DU TRÆT AF AT VENTE PÅ
TURNUSPLADS?

Stilling som reservelæge,i uklassificeret stilling,
medicinsk afd. på Ringsted Sygehus tilbydes pr.
1/12-02 eller efter aftale. Med ansættelsestid 3
mdr. og mulighed for forlæn-gelse til i alt 6 mdr
i sammenhæng, svarende til turnus komponent i
medicin.
Tlf: 5767 1990 Spørg efter konst. adm. Overlæge Jette Lund ell. Overlæge Henrik Markussen

HVOR ER MIN REFLEKSHAMMER!!

Jeg lånte min reflekshammer ud til en Merete
(Petersen?)på 9. semester? for snart 4 uger
siden, og da jeg er landet i klinik på en
reumatologisk afd. er det svært at klare sig
uden. Er du sød at aflevere den tilbage
snarligst, tak. henv. på
38865717, Lone

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

STILLINGSOPSLAG
DEMONSTRATORER TIL
STUDIESAL

FAG: MAKROSKOPISK ANATOMI (VÅD
STUDIESAL)
Stillingen kan søges af medicinstuderende med
et godt kendskab til makroskopisk anatomi. (Bestået fase I - gl. ordning eller bestået 5. semester – ny ordning)
Arbejdstid: Ca. 80 timer pr. semester fordelt
efter vagtskema. Enkelte weekend - vagter må
påregnes.
Timeløn: Kr. 169,49 + feriepenge
Ansøgningsskema, kan afhentes på instituttets
sekretariat, Bygning 18.1.
Ansøgningen skal være indsendt til Medicinsk
Anatomisk Institut på ovennævnte adresse senest ...

MANDAG DEN 3. FEBRUAR 2003,
KL. 12.00.

Såfremt du ikke har hørt fra instituttet senest
den 14. marts 2003 – er stillingen besat til anden
side.

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.
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
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VAGTBUREAUET

INFO OM VINTERKAMPAGNEN

BRANDKURSER

Der har været lidt usikkerhed om vinterkampagnen,
hvorfor her følger lidt supplerende oplysninger:
Vagter af mindre end otte timers varighed tæller naturligvis også med i opgørelsen, men kun for det faktiske
timetal. En vagt af fem timers varighed tæller altså
som 5/8.

Alle holdmedlemmer på hold, der arbejder under Hovedstadens Sygehusfællesskab, er blevet indkaldt til
brandkursus i indeværende semester. Hvis du har
glemt at melde dig til, kan det nås endnu ved at kontakte Beate på telefon 35.24.54.05 eller e-mail
bj@fadl.dk.

Eksempel:

I løbet af forårssemesteret vil alle, der ikke har været
på kursus i dette semester, blive indkaldt til kurset.
Hvis du hellere vil på kursus i dette semester, er dette
på grund af ledige pladser også muligt. Kontakt også
her Beate.

Svend-Bent er på stikkehold, hvor vagterne er af fem
timers varighed. I november måned tager han 6 vagter på stikkehold (= 30 timer) og 7 løse vagter (= 56
timer). Svend-Bent er altså på vagt i 86 timer, og da 86
er større end 80 (10 vagter à 8 timer), skal Svend-Bent
have en bog. Tillykke til Svend-Bent.
Hvornår kan Svend-Bent hente sin bog? Det kan han
i januar, hvor han dukker op til et lille kursus, som
varer to-tre timer. Bogen er kursuslitteratur og som
sådan skattefri.

HOLD 4402

Vi mangler 2 kompetente holdkolleger

Vi søger adskillige nye medlemmer til
vagtstart snarest.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15. 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.

- 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 hyggemid-dag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede be-handlingsmetoder og udstyr.

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:
- observation og personlig pleje af afdelingens patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
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.

Oplæring:

Til gengæld kræver vi:

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

- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patien-ter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.

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

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

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

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

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

- 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 kvalifice-ret, 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.
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VAGTBUREAUET
NATARBEJDE 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 dagvagt 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, 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)
Ansøgningsfrist: Fredag d. 8. november 2002 kl. 12:00
til vagtbureauet.

SUNDHEDSFAGLIG
KONSULENT TIL FADL’S
VAGTBUREAU
Da den ene af Vagtbureauets konsulenter har sagt sin
stilling op for at hellige sig familien og studierne, søger
vi en sundhedsfaglig konsulent til tiltrædelse 1. januar
2003 eller hurtigst muligt derefter.

orden og kaos
viden og visioner
samarbejde og selvstændighed
analytisk fordybelse og resultatorientering
daglig drift og drive

Vagtbureauet implementerer i foråret et nyt
Ventilatørkursus. I det nye kursus vil der blive lagt
vægt på at indøve de praktiske færdigheder, som skal
bruges som ventilatør. Det meste af undervisningen
vil foregå på en fuldt udstyret intensivstue på Rigshospitalet. Undervisningen begynder medio februar år
2003.
Der skal blandt andet undervises i følgende emner:
Kredsløb
Respiration
Praktiske færdigheder i forbindelse med
Ventilatørarbejdet.
Der bliver brugt cases i de fleste af lektionerne.

Kvalifikationer
Du skal først og fremmest være rutineret ventilatør.
Derudover er det en fordel, men ikke et krav at du har
undervisningserfarning. Vi forventer at du er aktiv i
planlægning af undervisningen og i videreudviklingen
af kurset.

Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 281,pr. undervisningstime.
For tiden afholdes ca. fem VT-kurser pr. semester.
Undervisningen falder på hverdagsaftener og i weekenden.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til medicinsk faglig konsulent
Brian Bjørn og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N
Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde mandag
den 9. december 2002 kl. 12.00.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte VT-koordinator Søren Rasmussen på telefon 23 34 15 16.

og er du
·
·
·

på 5. semester eller længere
i besiddelse af bred vagterfaring
god til at kommunikere såvel mundtligt som
skriftligt

Så kan vi til gengæld svare ja til:
·
·
·
·
·
·

et spændende og krævende job
en mindre arbejdsplads med store ambitioner
en organisation i konstant udvikling
faglige og personlige udfordringer
fleksible arbejdsforhold
15 timers arbejdsuge med start hurtigst
muligt
Du kommer til at arbejde tæt sammen med
Vagtbureauets to andre sundhedsfaglige konsulenter
med primært ansvar for etablering af nye hold. Du skal
derfor være indstillet på vekslende arbejdsbelastninger
(du disponerer selv din arbejdstid), og du skal være til
at få fat på også uden for almindelig kontortid. Meget
af arbejdet vil være opsøgende overfor potentielle holdmedlemmer – undertiden også over for hospitalerne.

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.

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.

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

Vi tilbyder:
- 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.

www.fadl.dk

·
·
·
·
·

UNDERVISERE SØGES TIL
”DET NYE VT-KURSUS”

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM

www.fadl-vagt.dk

Kan du svare ja til, at du kan holde balancen mellem:

Når du ikke lige har travlt med at etablere nye hold,
deltager du i konsulenternes øvrige opgaver.
Du skal være parat til et job, hvor løsningen på dine
problemer ikke kan slås op i en bog, men hvor du
tværtimod ofte må improvisere. Ledelsesstilen på Vagtbureauet giver den enkelte medarbejder stor frihed,
som forventes forvaltet med et tilsvarende ansvar.
Bærende for alle aktiviteter er Vagtbureauets værdier:
Fleksibel og Ansvarsfuld Døgnservice til Lægestuderende.
Har du lyst til at blive en del af vores team, så send
din ansøgning til sundhedsfaglig konsulent Brian Bjørn,
Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N eller via email bb@fadl.dk senest mandag den 6. december 2003,
kl. 12.
Hvis du har behov for mere viden inden din evt. ansøgning, kan du kontakte Christian eller Brian på
35 24 54 04.
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VIGTIG INFORMATION ANG.
EDB-STUDIESALENS E-MAILADRESSER (…@MDB.KU.DK)

Efter at KU har etableret en central e-mail-server,
hvorpå alle studerende har fået en e-mail-adresse, er
det blevet besluttet at nedlægge edb-studiesalens email-server.

Tidsplanen er som følger:

I perioden fra d. 1/12-2002 til d. 31/12-2002 vil alle
edb-studiesalens brugere få mulighed for at registrere
en e-mail-adresse, som de kan få videresendt deres
MDB e-mails til. Der vil inden d. 1/12-2002 blive
udsendt en e-mail til alle med nærmere instruktion
herom.

Fra d. 1/1-2003 vil det ikke længere være muligt at
logge på edb-studiesalens e-mail-server – hverken
via web-mail eller Eudora. Har du i løbet af december registreret en e-mail-adresse, som dine e-mails
skal videresendes til, vil dette fortsætte indtil d. 31/
3-2003. Har du ikke registreret nogen e-mail-adresse
for videresendelse, vil du ikke længere kunne modtage e-mails på din e-mail-adresse ved edb-studiesalen (…@mdb.ku.dk).
D. 1/3-2003 slettes samtlige e-mail-konti og edbstudiesalens e-mail-server lukkes ned.
Har du allerede registreret en e-mail-adresse, som
dine e-mails videresendes til, skal du være opmærksom på at din e-mail-adresse ved edb-studiesalen

(…@mdb.ku.dk) bliver ugyldig pr. 1/3-2003. Derudover skal du ikke gøre noget.
Bemærk: Det er kun e-mail-serveren der bliver nedlagt – ikke web-serveren. Har du en hjemmeside på
edb-studiesalens server vil den stadig være tilgængelig efter d. 1/3-2003.
Er der spørgsmål, så skriv venligst til
postmaster@mdb.ku.dk
Følg venligst med i vores nyheder på vores hjemmesiden www.mdb.ku.dk
Mvh – Morten, edb-studiesalen

Angående brug af lokalerne i bygning 1 udenfor undervisning.
Det skal fra fakultetet og EDB-studiesalene indskærpes, at lokalerne i bygning 1,
udenfor undervisning er forbeholdt gruppearbejde. Grupper har således fortrinsret
overfor enkeltpersoner.
Der bedes udvist stor forståelse og samarbejdsvilje fra de berørte personer. Lad dette
være en kraftig opfordring til alle om, at faciliteterne på Panum bliver udnyttet så optimalt som muligt.

Filmklubpræsenben
P8'n
terer

Torsdag den 28. november
klokken 20.00

www.p8n.dk

PROGRAM
EFTERÅRET 2002
28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

Så er det ved at være slut for i år. Vi
siger tak for en god sæson og indbyder
næste gang (5/12) til ægte julehygge i
filmklubben. Kom og varm jer ved TVpejsen! Men først viser vi i morgen
Ghost World.

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.

Enid (Thora Birch "American Beauty") og Rebecca (Scarlett
Johansson) er to veninder, der netop er færdige med High
School. I en verden, der er ved at blive opslugt af 50er-retrodiners stener de rundt og ved ikke hvad de skal stille op med
deres liv. De er begge forelsket i Josh, men Enids liv tager en
drejning da hun møder den nørdede Seymour (Steve Buschemi).
Han er dobbelt så gammel som hende selv og bruger det meste
af sine vågne timer på at samle på gamle vinyl-LP'er.
Dette var en af de meget anderledes og interessante biografpremierer i det forgangne år. Manuskriptet blev nomineret
til en Oscar!
Ole Michelsen (Bogart) skrev: "„...en vittig, fræk og på sin
egen postmodernistiske måde også rørende film...“ og gav
den 4 hatte ud af 5.
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Ordinært MSR møde
Torsdag den 28/11 kl.16.00
i mødelokale 1.2.15
Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Justeringer i studieordningen
5. Studienævnsmøde
6. Høringssvar om ny universitetslov
7. Budgetseminar den 25/11
8. Repræsentanter til div. udvalg
9. MSR Julefrokost
10.Meddelelser
11.Evt.
Mødet kommer til at vare ca.2 timer
Ad 4: Dokomentet indeholdende MSR's
forslag til justeringer på 1.-5. semester i
ny studieordning vil blive fremlagt.
Ad 6: Der blev afholdt ekstraordinært
studienævnsmøde mandag den 18/11
vedr. "Høringssvar om ny universitetslov". På baggrund af dekanatets
høringssvar, som efter de studerendes
og studienævnets mening er problematisk, har studienævnet udarbejdet et
selvstændigt høringssvar. Der vil kort
blive refereret fra dette møde.
Ad 7: Der blev afholdt et budgetseminar
den 25/11 hvor fordelingsprincipperne
og den konkrete beregning af
fordelingsnøgler mv. blev gennemgået,
dette med henblik på at skabe et større
overblik over budgettet og få afklaret
eventuelle tvivlspørgsmål. Der vil kort
blive refereret fra dette møde.
Ad 8: Der mangler stadig repræsentanter
i bl.a. Universitetsbogladens bestyrelse
samt en række andre udvalg, som er
vigtige snarest at få besat.
Ad 9: MSR afholder Julefrokost fredag
den 29/11. De sidste ting planlægges.
MVH.
Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR

Eksamen i sundhedspsykologi (TAS) på 1.
semester?
Forslag til justering af studieordningen
Som undervisningen er planlagt i
dag i Tidlig almenmedicin og
sundhedspsykologi, foregår det hele
reelt på 1. semester. Men eksamen
er placeret på 2. semester. Dette
fører til at mange ikke får et særlig
godt forløb med dette kursus.
Hvis eksamen nu lå i slutningen af
1. semester i stedet for, så ville det
give mening at have et samlet forløb,
der lagde direkte op til eksamen.
Men dette skulle så også kræve, at
selve eksamensformen blev indrettet
svarende til den undervisningsform,
som man bruger i løbet af semestret.
- F.eks. med udgangspunkt i en
case.
Som en ikke uvæsentlig fordel, ville
en samling af TAS på 1. semester
også aflaste 2. semester, der jo er
noget mere tidspresset.
Simon Serbian

Integration af
cellebiologien
Forslag til justering af studieordningen
Det er efterhånden flere år siden, at
både MSR og Studienævnet for medicin
besluttede, at det cellebiologiske kursus
skulle gøres integreret i den nye studieordning.
Faktisk har det i rigtig lang tid været et
erklæret mål for netop dette kursus, at
det kom til at udgøre et egentligt samlet
hele – uden fagopdelinger, der kun
synes relevant i institutsammenhænge.
Således var det også i den gamle
studieordning en stående beslutning, at
dette kursus skulle være integreret. Nu
MÅ der simpelthen snart ske noget.
Semesterudvalg mv. må igang!
Simon Serbian

Tid på 3. semester
Forslag til justering af studieordningen
Mange har givet udtryk for at 3. semester er tidsmæssigt meget presset. Dette
er desværre ikke så let at løse, men
noget må overvejes. Forbedringer så
som bedre planlægning, og præcis
information om krav og forventninger til
eksamen er ved at blive implementeret.
Hvis der hertil kunne skabes lidt mere
tid kunne Organkursus I måske finde sig
helt til rette.
Almen embryologi
3. semester indeholder undervisning i
embryologi. Dette er naturligt, idet der
til hver organkursus (også på 4. og 5.
semester) selvfølgelig skal undervises i
den relevante del af embryologien. Men
indledningsvist har man jo den almene
embryologi – i dag på 3. semester.
Denne kunne flyttes væk fra 3. og ned på
2. semester. Her vil den passe godt
sammen med cellebiologien og genetikken.
OSVAL I
Mange får ikke begyndt på deres OSVAL
I-skrivning på 3. semester. Derfor kunne
man overveje at flytte introduktionen af
denne til senere. Tanken var at få et
langt skriveforløb, men hvis dette for de
fleste alligevel er umuligt, så kunne det
jo flyttes – og så samles. Dvs. på 4. og 5.
semester kunne der være en fordel i at
placere OSVAL-ugerne i forlængelse af
hinanden, så man fik et egentligt samlet
forløb til skrivningen.
Simon Serbian

FSR-generalforsamling
På onsdag den 27. november kl.
18.00 afholder Forenede Studenterråd (FSR) fællesrådsmøde og generalforsamling. MSR deltager, og
derfor mødes vi i Fiolstræde 10 kl.
17.00 til formøde. På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges nyt
præsidium, vedtages budget og
aflægges beretninger. Kontakt
undertegnede for flere informationer
(2084-3502).
Simon Serbian

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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Basisgrupper
NYUDDANNET LÆGE
Hvordan er arbejdet som ung læge i turnus og uddannelsen af læger i forsvaret. Alt dette vil tidligere formand og stifter af SATS læge Per Bredmose fortælle om på
semesterets (årets) sidste månedsmøde. Læge Per Bredmose har erfaringer fra begge "verdener" og vil primært gennemgå emner fra den "hvide verden" med relation
til SATS.
Der vil være et lettere traktement (tilmelding senest mandag 2. december).
Onsdag 4 december kl. 16.00 i FADL´s mødelokale
Dagsorden
1.
Læge Per Bredmose.
2.
Siden sidst
·
Forårets arrangementer
3.
Program for traumedage 2003.
4.
Program for 1.-4. semester arrangement.
5.
Eventuelt
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.

SENSATION!
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AFSLØRING
Det er åbenbart
lykkedes for nogle vågne
individer ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet næsten
at opklare mysteriet om de forsvundne og
udsmidte MOK. Følgende billedserie viser
tydeligt, at når MOK-udgivelserne er endt i
containeren har de kun én funktion… at blive spist
af noget væmmeligt behåret. På trods af, at vi stadig
ikke ved hvordan bladene ender i containeren er vi dog
så glade for at se, at der ikke foregår helt meningsløs
ressourcespild! Bladene bliver jo i det mindste ædt! Kan
du ikke læse det, så æd det!! Der falder en flaske
Ricadonna til de to vakse hoveder, hvorfor vi vil bede
dem kigge op på redaktionen næste mandag fra kl.
12 for at modtage herlighederne! Her følger deres
historie:
MOK/Christen

MOKFOOD bygger rede

tidligt billede muligvis af
MOKFOOD taget med telelinse

Vi (de vakse drenge. red)
har i de seneste uger efterforsket
de mystiske begivenheder der har fundet
sted på Panum. Vi er blevet opmærksom på at
vores arbejde muligvis er relateret til den mystiske
udsmidning af MOK som har fundet sted. Det er
lykkedes for os af til veje bringe fotografiske beviser på at
et større behåret dyr rent faktisk eksisterer og huserer her
på Panum. Flere teorier er blevet fremlagt angående dette
væsens oprindelse. Den hollandske zoolog Johann van der
Proloquor foreslår at væsenet nedstammer fra undslupne
forsøgsdyr som er muteret grundet mislykkede OSVAL II
eksperimenter. Andre teorier peger på at væsenet i
virkeligheden er en stakkels hårdt presset 6. semesters
studerende der har tabt tråden. Men en ting står fast
væsnet lader til at benytte sig af MOK både som
byggemateriale til sin rede og kosttilskud. Vi har
derfor opkaldt væsenet MOKFOOD. De vedlagte
fotografier viser MOKFOOD besynderlige
adfærd.

MOKFOOD spiser MOK
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