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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!!

Onsdag:
MOK nr 14, årgang 35 udkommer

-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...)!

Torsdag:

-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.

Fredag:

-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!

Filmvalg. Her vælges årets program i filmklubben. Gør
din indflydelse gældende, så ikke det ender med
sommer i tyrrol og lignende...
Sjov og balade i fredagsbaren HAHAHAAA

L ørdag:
Tømmermænd forsøges kkureret
ureret med dårlig fastfood.

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.

Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Tømmermænd forsøges kkureret
ureret med dårlig fastfood,
er
selvom du i går fandt ud af
ikkee virk
virker
er..
af,, at det ikk

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 nu!!!
12.00

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:

Tirsdag:

Denne

redaktion
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MOK & STUDIET
Velkommen til et nyt semester. Nye bøger, nye fag, nye undervisere. Der er masser at lære, men husk nu det sjove. Det er
fagligt udfordrende at læse medicin, et
privilegium at lave noget så spænende.

Lederen
Men for at blive en god læge og et helt
menneske skal du huske på alt det andet… Livet er andet end medicinstudiet.
Og det er mindst lige så vigtigt. Husk at

bruge tid på alt det. Ha’ det sjovt mens
du kan…
MOK/Kris

Styrende organer
MØDEREFERAT – MØDE 02-12
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
5. november 2002
Sted:
Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent:
Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due, Henrik H. Frederiksen, Bjarke B. Hansen, Niels Høiby, Poul Jaszczak (fra kl. 16.45), Caroline Nielsen, Simon Serbian (suppl. for Louise Rasmussen til kl. 16), Ditte Skovgaard, Bo Biering-Sørensen (suppl. for Louise Rasmussen fra kl. 16), Hans
Vilhardt.
Endvidere deltog Camilla Hiul, Ture Karbo
(studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog Ulrik Bodholt og Gordon
Jehu (studievejl.).
Afbud: Birte Glenthøj, Louise Rasmussen
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
3.
Godkendelse af referat 02-11
4.
Studieplan
a. 6. semester – Udkast til plan samt målbeskrivelse
b.
Følgegruppe – udpegn. af efterfølger for Knut
Aspegren
5.
Undervisning om tortur – Istanbul-protokollen. Jens Mod-vig, generalsekretær IRCT var inviteret til at deltage under dette pkt.
6.
Undersøgelse vedr. frafald – matr. fra undersøgelse v. po-litstudiet vedlagt til orientering
7.
Anmodning fra Jørgen Christoffersen om at
Kemiske Data bliver et tilladt hjælpemiddel ved samtlige eksaminer
8.
SIS – og afskaffelse af det trykte lektionskatalog

9.
Udpegning af nyt medlem til Kvalitetsudviklingsudvalget
10. Nye medlemmer til VKO-udvalget
11. Eksamen fysiologi, sommeren 2002 – redegørelse fra faget
12.
Fakultetets budget for 2003
13. Eksamensplan sommer 2003 – 2. udkast
14. Meddelelser
a. Svar fra Afd. for Sundhedspsykologi
15. Eventuelt
Rapport fra 2.-semesterudvalget vedlagt til orientering
ad 1

Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
ad 2
Personsager
Udsendte sager.
I forbindelse med en konkret sag drøftede studienævnet de studeren-des muligheder for at få gennemgået egne eksamensbesvarelser. Nog-le fag meddeler de studerende, at hvis de ønsker en sådan gennem-gang må de indgive en klage. Det blev påpeget,
at det kunne være endog meget ressourcekrævende,
hvis der var mange der henvendte sig med et sådant
ønske. – Studienævnet besluttede at opfordre fagene
til at tilbyde en gennemgang af eksamensopgaver
ved en forelæsning umiddelbart efter eksamen – også
selvom en standardbesvarelse vil være tilgængelig
på nettet.
En ansøgning om genindskrivning blev imødekommet. Den studeren-de optages på 6. semester ny
ordning.
Fra studerende med en udenlandsk adgangsgivende
eksamen forelå ansøgning om tilladelse til at med-

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 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

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 lmb01@bbh.hosp.dk
Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30

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

bringe modersmål-dansk/dansk-modersmål ordbøger
til eksamen. Ansøgningerne blev imødekommet.
En ansøgning om tilladelse til at medtage bestået
spot eller skriftlig eksamen i cellebiologi udover det
allerede vedtagne blev imødekom-met grundet sagens særlige karakter.
En ansøgning om tilsagn om at samtlige klinikophold
afvikles på Rigshospitalet. Studienævnet imødekom
ansøgningen. Såfremt der i det kliniske forløb vil
være studieelementer som afløses, skal disse søges
godkendt i studienævnet inden iværksættelse.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
Fra en gruppe 6. semester studerende forelå en henvendelse med an-modning om gennemgang af
overgangsordninger. Studienævnet an-modede studievejledningen om at udarbejde problemkatalog.
ad 3
Godkendelse af referat
Referat 02-11 godkendt med rettelser.
ad 4
Studieplan
Studienævnet vedtog at rette henvendelse
til følgegruppen med an-modning om status for implementering af ny studieplan.
a 6. semester – Udkast til plan samt målbeskrivelse.
Studienævnet fandt den fremsendte målbeskrivelse
meget overordnet. Integrationen afspejles ikke i de
fremlagte temaer. - Niels Høiby gjorde opmærksom
på, at det til studienævnet udsendte materiale ikke
var opdateret. Se-mesterudvalget havde holdt møde
i uge 44, hvor der var foretaget ret-telser.
En opdateret version indhentes fra udvalget. Materialet skal indeholde overskrifter på de enkelte elementer samt en større grad af detaljering.
Studienævnet anbefalede, at semesterudvalgsformænd og kursusan-svarlige deltager i et kursus i
udarbejdelse af målbeskrivelser. - Kur-susansvarlige
indkaldes til møde.
I den oprindelige plan var forudsat brug af både SAU
12 og SAU 24. Fra mikrobiologi var modtaget meddelelse om, at SAU 12 var udgået – angiveligt på
grund af mangel på undervisere.
Det meddeles semesterudvalget, at målbeskrivelsen
er utilstrækkelig samt at der skal udarbejdes checkliste, som de studerende kan anvende i forbindelse
studierne.
a. Følgegruppe – udpegning af efterfølger for Knut
Aspegren. Studie-nævnet besluttede at udpege lektor Lars Kayser til at efterfølge Knut Aspegren som
medlem af følgegruppen.
ad 5
Undervisning om tortur
Jens Modvig, generalsekretær for IRCT var
inviteret til dette punkt. Jens Modvig fortalte indledningsvis om arbejdet i forbindelse med rapporten
og baggrunden for sin henvendelse. IRCT havde rettet hen-vendelse til dekanen og studielederen med
forslag om, at Istanbul-rapporten blev introduceret i
det lægevidenskabelige curriculum. Pro-tokollen er i
FN’s torturresolution anbefalet som national standard, dvs at læger og jurister er bekendt med
protokollens indhold, og at re-geringens procedure
for undersøgelse af sager om klager over tortur følger protokollens principper og standarder.
Studienævnet drøftede, hvorledes undervisning i torturfølger og i kon-statering af disse kunne
implementeres i studiet. Det besluttedes at nedsatte et udvalg med følgende sammensætning: Bjarke
B. Hansen, Jens Modvig, Pernille Due samt repræsentanter for fagene psykiatri, klinisk socialmedicin,
retsmedicin, dermatologi og neurologi.

ad 6

Undersøgelse vedr. frafald
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Materiale fra undersøgelse på politstudiet var udsendt til orientering. Pernille Due meddelte, at der
havde været afholdt møde med studiele-der for økonomi, Peter Erling Nielsen, og en repræsentant for
Social-forskningsinstituttet. Planen var at lade studiestartere februar 2003 og september 2003 indgå i
undersøgelsen. Dekanen havde givet et fore-løbigt
tilsagn om at finansiere undersøgelsen. – Formålet
med under-søgelsen er at afdække årsager til frafald.
Henrik Frederiksen udpeget som studenterrepræsentant.
ad 7
Kemiske Data – tilladt hjælpemiddel ved
eksamen
Studienævnet drøftede henvendelsen fra Jørgen
Christoffersen. Et flertal i nævnet fandt, at det ville
være at give et forkert signal at give tilladelse til at
Kemiske Data kunne medbringes til eksamen. I det
om-fang der skal anvendes formler i forbindelse med
eksamen skal disse være angivet i opgavesættet.
ad 8
SIS – afskaffelse af det trykte lektionskatalog
Studieadministrationen arbejder på at afskaffe det
trykte lektionskata-log. Studienævnet så ikke de store
problemer i at overgå til elektroni-ske lektionskataloger. Dog var det et krav, at netversionen skal
være ”print-venlig” – det skal nemt at printe lige
netop den/de sider man har brug for. Dvs. filerne der
indeholder lektionskataloget skal være
semesteropdelte og i et format alle har adgang til.
Studievejledningen henledte opmærksomheden på,
at mange af de studerende anvender en Palm, og at
der var udtrykt ønske om at få lektionskataloget i
PDA-format til Palm.
Det blev oplyst, at Medicinfortegnelsen samt div.
medicinske og ki-rurgiske kompendier er
Palm.tilgængelige og i løbet af det næste år vil også
MOK og Lægemiddelkataloget blive det.
ad 9
Udpegning af nyt medlem til Kvalitetsudviklingsudvalget
Kvalitetsudviklingsudvalget havde anmodet om, at
der blev udpeget en afløser for Knut Aspegren. Der
forelå tilsagn fra professor Flem-ming Gjerris om at
indgå i arbejdet. Flemming Gjerris indgår herefter i
kvalitetsudviklingsudvalget i stedet for Knut Aspegren.
ad 10
Nye medlemmer til VKO-udvalget
Studieadministrationen havde efter forespørgsel hos
institutlederne modtaget meddelelse om, at lektor
Hanne Colding (Institut for Medi-cinsk Mikrobiologi
og Immunologi), professor Flemming Gjerris (Klinisk institut for neurofag og psykiatri) og professor
Thomas Sö-derquist (Institut for Folkesundhedsvidenskab) var interesserede i at indgå i arbejdet.
Kommissorium for udvalget udsendes til
næste møde med henblik på revision.
ad 11
Eksamen fysiologi, sommeren 2002 – redegørelse fra faget
Den fremsendte redegørelse blev taget til efterretning. Forvaltningen af den pågældende eksamen havde
ikke været tilfredsstillende og stu-dienævnet fandt
det betænkeligt, at det igen var fysiologi, der havde
været ”problembarn”. Ved den foretagne revurdering
af en gruppe af eksamensbesvarelserne var det opfattelsen hos de studerende, at kun besvarelser, der
var bedømt til <6 var omfattet, hvilket man fandt
util-fredsstillende.
Studienævnet drøftede, hvorledes man kunne sikre
et ensartet niveau.
ad 12
Fakultetets budget for 2003
Pernille Due oplyste, at der havde været afholdt
møde med deltagelse af institutledere, studieledere
og fakultetets økonomifolk. Grundlaget for budget
2003 var et sparekrav på 56 mio. kr.; der skulle ikke
ske fy-ringer; ph.d. studerende skulle inddrages i
undervisningen.
Forhandlinger vedr. den kliniske undervisning vil
være studieleder og vicestudieleder versus de kliniske institutledere.
Af det budgetmaterialet fremgår, at fakultetets økonomiske lokomotiv er medicinstudiet.
Pernille Due meddelte, at man var indstillet på at
indgå i forhandlinger med henblik på at finde besparelser i klinikken – men absolut ikke på bekostning af
den kliniske undervisning.
Niels Høiby spurgte, hvor belastningen i form af
dobbeltundervisning i forbindelse med undervisning
på både gammel og ny studieordning kunne ses.
ad 13
Eksamensplan sommer 2003
Det reviderede forslag til afvikling af eksamen sommer 2003 blev godkendt. (Ovevejelser om omdøbning

STUDIET
af 6. sem. eksamen, for at undgå misforståelser og
sammenligninger med den gamle integrerede eksamen)
ad 14
Meddelelser
Svar fra Sundhedspsykologi vedr. merit. – Studienævnet fandt ikke det fremsendte svar fyldestgørende.
Henrik Frederiksen meddelte, at MSR havde modtaget en henvendelse fra 4. semesterstuderende, som
manglede beskrivelse af, hvad SAU er.
4. semesterstuderende ønskede oplyst, om opgavesættet til eksamen i organkursus 2+3 ville indeholde
billeder.
Henrik Frederiksen meddelte, at man på Syddansk
Universitet, Oden-se Universitet offentliggør evalueringer. – Sagen tages på møde.
ad 13
Eventuelt
Intet til dette punkt.

MØDEREFERAT – MØDE 02-13
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
18. november 2002
Sted:
Lille Mødesal, Panum Instituttet
Referent:
Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due, Henrik H. Frederiksen, Birte Glenthøj
Bjarke B. Hansen, Caroli-ne Nielsen, Ditte Skovgaard,
Bo Biering-Sørensen (suppl. for Louise Rasmus-sen).
Afbud: Poul Jaszczak, Hans Vilhardt, Caroline Nielsen
Dagsorden
1.
Drøftelse af studienævnets svar i forbindelse med høringen om ny
universitetslov.

ad 1
Pernille Due gjorde indledningsvis opmærksom på, at der i forbindel-se med den første høring i
foråret 2002 ikke havde været nogen tilba-gemelding
fra studienævnet.
Udkast til høringssvar var udsendt sammen
med dekanatets/fakultetes svar. Dekanatet ønsker
et en-strenget system, hvor kompetencen i forbindelse med uddannelser ligger på fakultetsniveau.
En sådan kon-struktion fandt studienævnet uacceptabel. Det var studienævnets op-fattelse at bl.a. evaluering af uddannelsen var en studienævnsopgave og
at evaluering af undervisningen burde foregå på
institutniveau.
Studielederens udkast til svar blev godkendt
og vil med enkelte rettel-ser/klarificeringer blive
fremsendt til rektor.
Der blev fra studenterside givet udtryk for,
at dekanatet virkede meget lukket. Der var ikke
som tidligere mulighed for uformelle drøftel-ser/diskussioner, hvor eventuelle problemer kunne tages
op.

MØDEREFERAT – MØDE 02-14
Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
3. december 2002
Sted:
Mødelokale 9.1.68, Panum Instituttet
Referent:
Grete M. Rossing
Til stede
Pernille Due, Henrik H. Frederiksen, Birte Glenthøj,
Bjarke B. Hansen, Poul Jaszczak, Caroline Nielsen,
Louise Rasmussen, Ditte Skovgaard (til kl. 16) Bo
Biering-Sørensen (suppl. for Ditte Skovgaard fra kl.
16), Hans Vilhardt.
Endvidere deltog Camilla Hiul, Gordon Jehu
(studievejl.), Grete Rossing.
Under personsager deltog Lisbeth Roland (studieadministrator) og Gitte Birk-bøll.
Fraværende:
Niels Høiby
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
a. Udsendte sager
b. 10. semester – regler for meritering
3.
STÅ-produktion
4.
Godkendelse af referat 02-12 og 02-13
5.
Studieplan
a.
Arbejdet i 2. semesterudvalget
b.
Eksamen cellebiologi
c.
6. semester – Rev. udkast til plan samt
målbeskrivelse
6.
Budget 2003
7.
Kvalitetsudviklingsudvalget
a.
Rapport vedr. Psykiatrisk afd. E, BBH
b.
Rapport vedr. Psykiatrisk afd. A, KAS Gentofte
c.
Rapport vedr. Psykiatrisk Sygehus, Hillerød

d.
Log-bøger
8.
Evaluering – indledende drøftelse af fremtidig evaluering
9.
Vejledning for eksamensafholdelse samt
procedurer for kla-ger og anker
10. Revideret kommissorium for VKO-udvalg
11. Meddelelser
a. Rektors uddannelsesudvalgs kommentarer til udkast til forslag om lov om universiteter (universitetsloven)
12.
Eventuelt
ad 1
Godkendelse af dagsorden
Der blev byttet om på pkt. 7 og 8 og den udsendte
dagsorden tilføje-des et nyt pkt. 3 STÅ-produktion.
Dagsorden herefter godkendt.
ad 2
Personsager
Udsendte sager.
En ansøgning om tidsfristforlængelse blev ikke imødekommet.
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt anbefaling af et 6. gangs eksamensforsøg i integreret blev
ikke imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
Fra Tidlig almenmedicin/odontologi og sundhedspsykologi forelå be-grundelse for at give delmerit i
form af deltagelse i obligatorisk un-dervisning men
ikke i eksamen. Studienævnet besluttede at følge fagets indstilling.
ad 3
STÅ-produktion
I forbindelse med budgetlægningen for 2003 har fakultetet vurderet STÅ-produktionen. Lisbeth Roland
oplyste, at tilsyneladende gen-nemføres/bestås teoretiske kurser og eksaminer hurtigere end forudsat
mens det forholder sig omvendt for klinikken.
ad 4
Godkendelse af referat
Referat 02-12 og 02-13 godkendt.
ad 5
Studieplan
a. Arbejdet i 2. semesterudvalget. Fra studenterrepræsentanterne i ud-valget var modtaget en skrivelse vedrørende arbejdet i udvalget. På trods af
studienævnets ønske/krav om et integreret kursus
og en inte-greret eksamen var dette arbejde udsat
på ubestemt tid. Studenterre-præsentanterne havde
derfor udarbejdet et forslag til struktur af et integreret kursus i cellebiologi og foreslået at de indgik i et samarbejde med lærerrepræsentanterne om
at arbejde videre med forslaget. Dette var blevet
afvist fra lærerside. – Studienævnet fandt det udarbejdede forslag konstruktivt og besluttede at fremsende det til 2. semester-udvalget samt til institutlederne for anatomi, biokemi og fysiologi med anbefaling om, at der arbejdes videre med sagen.
a 6. semester – Rev. udkast til plan samt målbeskrivelse. Materialet blev omdelt på mødet. På trods af
gentagne henvendelser til forman-den for semesterudvalget var et revideret udkast til plan samt målbeskrivelse først modtaget i studieadministrationen
mandag d. 2. decem-ber 2002. Da studienævnet således ikke havde haft mulighed for at gennemgå materialet forud for mødet undlod man at drøfte forslaget
men besluttede, at eventuelle kommentarer skulle
fremsendes skrift-ligt, således at de var studieadministrationen i hænde fredag d. 6. de-cember 2002.
ad 6
Budget 2003
Fakultetsrådet har besluttet at taxameterindtægter
fordeles med 25% til den uddannelse, der indtjener
pengene mens 75% fordeles efter fa-kultetsrådets
ønske. Studienævnet fandt ikke en sådan fordeling
umid-delbar acceptabel, og vil opfordre dekanen til
at søge taxametertil-skuddet øget på de uddannelser, hvor de ikke kan dække udgifterne – eksempelvis humanbiologiuddannelsen.
Ifølge fakultetet er der i budgetoplægget for 2003
incitament til, at de faste lærere afholder undervisningen. Dette synspunkt var Pernille Due ikke enig i,
da hun fandt der kunne spekuleres i at købe billigere
undervisning.
Der var i studienævnet enighed om, at der burde
være nogenlunde ens fastlærerdækning på alle fag.
Der er i dag er der stor forskel på, hvor stor fastlærer dækningen er i de enkelte fag.
ad 7
Kvalitetsudviklingsudvalget
a.
Rapport vedr. Psykiatrisk afd. E, BBH
b.
Rapport vedr. Psykiatrisk afd. A, KAS Gentofte
c.
Rapport vedr. Psykiatrisk Sygehus, Hillerød
Rapporterne vedr. Psykiatrisk afd. A, KAS Gentofte
, Psykiatrisk Sy-gehus, Hillerød og Psykiatrisk afd.
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STUDIET
E, BBH blev drøftet. Det blev an-ført, at et dobbelt
hold studerende på én af afdelingerne – som et forsøg på at afhjælpe de voksende kapacitetsproblemer
– medførte en be-tydelig forringelse af udbyttet af
det kliniske kursus. Det er derfor vig-tigt, at
kapacitetsproblemer i videst mulig udstrækning løses gennem en medinddragelse af flere afdelinger.
d. Logbøger En status vedr. logbøger blev efterlyst.
Det aftaltes at Jørgen Hedemark Poulsen/KUU ville
indsamle det foreliggende mate-riale og i samarbejde med 6.-9. semesters udvalget optimere materialet og dets kommende anvendelse.
Det var holdningen, at læringsmål burde fastlægges
centralt og være gældende for samtlige afdelinger.
Det blev fremhævet, at de studeren-de i relation til
deres undervisning har pligt til at være opsøgende. –
Bjarke B. Hansen fandt, at deltagelsen i den kliniske
undervisning på 7. og 8. semester burde være frivillig (bortfald af 80%-reglen), idet der reelt kun undervises i en meget ringe del af tiden. – Poul Jaszczak
kunne ikke støtte dette synspunkt.
ad 8
Evaluering – indledende drøftelse af fremtidig evaluering
Pernille Due og andre medlemmer af Studienævnet
anførte, at der ved Syddansk Universitet, Odense
gennemføres løbende evaluering af samtlige kurser.
Dette sker med anvendelse af spørgeskemaer, der
udelukkende indeholder simple spørgsmål til kvantitativ besvarelse. Det drøftedes kort, hvorvidt det
ville være hensigtsmæssigt at gen-nemføre en lignende form for evaluering ved dette fakultet. I givet
fald vil der også være behov for anvendelsen af lejlighedsvise, uddy-bende evalueringer – af lignende type
som de her normalt anvendte.
Det aftaltes, at der i januar-februar vil blive afholdt
et ½-dags møde med repræsentanter fra Studienævnet
og Evalueringsudvalget samt PUCS.
ad 9
Vejledning for eksamensafholdelse samt
procedure ved klager og anker
Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med censorformandskabet med henblik på en opstramning af
sagsgang og procedurer i forbindel-se med afvikling
af eksamen og behandling af klager og anker. – For
at nedbringe sagsbehandlingstiden foreslås det, at
der for fag, hvor der hyppigt forekommer anker på
forhånd udpeges ankekommissioner (eksaminator-,
censor- og studenterrepræsentant samt suppleanter
for disse). Udpegning sker for én eksamenstermin ad
gangen og bør finde sted i hhv april og november. I
øvrige fag udpeges ankekommissioner, når anke foreligger.
Der blev fra studenterside gjort opmærksom på, at
behandling af anker var yderst tidskrævende og at
studerende ikke blev honoreret for dette arbejde,
hvilket man fandt utilfredsstillende. Henrik Frederiksen fore-slog, at studerende blev honoreret på samme
måde som censor og ek-saminator. Forslaget støttedes at studienævnets øvrige medlemmer.
Studienævnet godkendte vejledningen, som vil blive
udsendt til alle relevante personer og lægges på nettet.
ad 10
Revideret kommissorium for VKO udvalg
Det reviderede kommissorium blev godkendt. Udvalget består frem-over af formanden, 4 lærerrepræsentanter og 2 repræsentanter for de studerende. De studerende gav udtryk for, at det var vanskeligt at fin-de fase II studerende til at indgå i
arbejdet. Pernille Due gjorde op-mærksom på, at det
ikke var et krav, at det skulle være fase II studerende; man kunne sagtens forestille sig, at studerende tidligt på studiet havde gode ideer til kurser,
man kunne tænke sig oprettet.
ad 11
Meddelelser
a.
Rektors uddannelsesudvalgs kommentarer
til udkast til forslag om lov om universiteter
(universitetsloven). – Kommentarerne var ud-sendt
til nævnets medlemmer.
b.
Pernille Due havde 25.11.2002 deltaget i et
møde mellem Sund-hedsstyrelsen og studielederne
ved de tre medicinske fakulteter. Turnusmålbeskrivelse samt ny uddannelsesbekendtgørelse
fra vil være gældende fra 2003. – I forbindelse med
vurdering af uden-landske læger har fakultetet forhandlet en kontrakt på plads, som dækker et årsværk
med overhead.
Det undersøges om udenlandske lægers eksamenstilmeldinger vil kunne koordineres hos os.
c.
Fra Dansk Selskab for Smertebehandling
var modtaget forespørgsel vedrørende undervisning
i smerter og smertebehandling.

d.
Fra holdrepræsentanter på 3. semester var
modtaget forespørgsel om mulighed for at fravælge
embryologi på 3. semester.
e.
Studievejledningen havde sammen med Pernille Due og Henrik Frederiksen afholdt møde om
overgangsordninger. – Der mangler afklaring af, hvorledes studerende, som flyttes fra gammel til ny studieordning opgraderes i de fag, som er en integreret del
i den ny studieordning. –Oplæg fra studievejledning
om dette behandles på møde i januar.
ad 12
Eventuelt
Bo Biering-Sørensen efterlyste definition af målbeskrivelser.

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS
KOMMUNEMAN
dag d. 2.december 2002 Hvidovre Hospital
Til Stede: Lektor Gorm Jensen, tutor Peter
Hesselfeldt, Stud.med. Line Brixen (11.sem),
Stud.med. Ikram Sarwar (9.sem), Stud.med. Mads
Falk (7.sem), Fra sekretariatet: Susan Post og MajBritt Helvang.Afbud fra: Lektor Hans Perrild ,
Stud.med. Mikkel Westen.Referent: Mads Falk
1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt.Gorm fortæller om temadagen d.19., der efterlod en del forvirring. Forhåbentligt kommer der en afklaring på
noget af den usikkerhed deltagerne gik derfra med
når referatet fra temadagen kommer. Der var enighed om at ideen med temadage er god. Det blev
foreslået at formanden for 6.semester udvalget Steen
Madsbad kunne holde oplæg om den nye studieordning
på næste klinikudvalgs møde.Gorm informerer om at
Jannik Hilsted fratræder sin stilling som lægelig direktør på hvidovre hospital, og at Steen Madsbad
overtager Jannik Hilsteds undervisning.Gorm har
undersøgt Professorers undervisningspligt, og det
viser sig at alle professorer ifølge professoraftalen
er forpligtede til at deltage i undervisningen af
studenter.Fra sekretariatet:Susan informerer om
overbookning på 12. og 13. semester. Problemet kan
evt. løses de tre klinikudvalg imellem.Susan fortæller at de studerende på 13.semester ønsker at holde
kandidatfest, efter afholdt sygeeksamen d.28 el. 29.
januar. Problemet i dette er at det falder sammen
med introduktionsdagen for de nye 7.semester studerende. Det besluttes at imødekomme ønsket om
at afholde festen når kandidaterne ønsker det.Susan
fortæller at sekretær Maj-Britt Helvang har opsagt
sin stilling i klinikudvalget og fratræder pr. 31/1
2003.Stillingen opslås snarestFra de studerende:Line
Brixen fortæller at de på Bispebjerg har søgt om
penge til en projektor til bygning 8.4.Eventuelt: Intet til dette punkt.Næste møde bliver d.6 januar
2003 på Hvidovre Hospital
Sekretariatet
har d.d. modtaget materiale til den sidste planlægning. Susan Post kopierer & sender dette til alle
klinikudv. medlemmerSusan Post arrangerer dettte

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 23.
NOVEMBER 2002 KL. 15.00
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Henrik Arendrup, lektor Folmer Elling, overlæge
Henrik Permin, overlæge Kjeld Lyngborg, overlæge
John Vissing, overlæge Kjeld Kjeldsen, stud. med.
Per Lehnert (9. sem.), stud. med. Niels Fuglede (7.
sem.), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen, studentersekretær Louise Honoré
Fraværende:
prof. Flemming Gjerris, lektor
Helle Aggernæs, lektor Michael Pedersen, stud. med.
Katrine Bagge Hansen (13. sem.), stud. med. AnneMarie Glargaard (12. sem), stud. med. Morten Vester-Andersen (11. sem.), stud. med. Fatima Shah
(10. sem), stud. med. Stinus Ancher (8. sem.), stud.
med. Mette Thomsen (8. sem./RAS-RASK), stud. med.
Kasper Wennerwaldt (7. sem./RAS-RASK).
DAGSORDEN:
Peter Lønberg Madsen fra LKF er tilstede for at
orientere om pilotprojekt i gynækologi og obstetrik
på 13. semester. Træning i samtale teknik på 7.
semester gør at de studerende har opnået et basalt
niveau i optag af anamnese. De studerende føler sig
grundlæggende sikre nok i interviews og 2/3 af de

studerende har desuden haft almen medicin, hvor
samtale teknik yderlig trænes, ved undervisningen i
gynækologi og obstetrik. Der er derfor mere behov
for træning i informationssamtale. På Roskilde er
undervisningen forsøgsvis lagt om til ”trist besked” i
gynækologi og obstetrik. De studerende har været
meget glade for dette, og derfor kommer alle hold til
at have denne undervisning fra efterår 2002.
Der undervises i samtaleteknik, og de studerende får
udleveret et arbejdshæfte med lægefaglig information. Samtalen optages på video og efterfølgende
samles der op både på samtaleteknikken og den lægefaglige
information.
Torben Schrøder stiller spørgsmål ved eksamensrelevansen i undervisningen, da de studerende erfaringsmæssigt
styres
af
dette.
Til dette svares der, at det ikke er eksamensrelevant
i øjeblikket, men Martin Rudnicki arbejder på at få
det
indbygget
i
eksamen
1.Godkendelse
Godkendt

af

dagsorden

2.
Godkendelse
af
referat
Godkendt med enkelte rettelser som føres ind i referatet.
3.
Meddelelser
fra
formanden
Tildeling af klinikudvalg på ny studieordning skal
foregå efter 5. og ikke som tidligere besluttet efter
6.
semester.
Et 12. semester hold har klaget over en undervisningstime – både i form og indhold. Den implicerede lærer
har taget klagen til sig, men mener at de studerende
i en undervisningssituation skal acceptere det brede
aspekt mange patienter frembyder. Dette synspunkt
bakkes op af klinikudvalget.
En anden afdeling på Rigshospitalet har følt sig hængt
ud i forbindelse med evalueringen af 7/8 semester
klinisk ophold. Klinikudvalget fandt at der måtte
være tale om en misforståelse.
På Frederiksberg hospital har der været problemer
omkring skadestueopholdet, men de skulle være løst
ved den nye tutors ansættelse. Et andet problem
var, at klinikpatienterne ofte fejlede det samme.
Problemet blev foreslået løst ved at bruge patienterne til journalskrivning, men at resten af kliniktimen kunne tage udgangspunkt i en case omhandlende nogle af de sygdomme man savnede.
4.
Intet

Meddelelser fra studienævn mm
til
dette
punkt.

5.
Meddelelser
fra
sekretariatet
Refusionsopgørelser for forår 2002 og efterår 2002 er
nu færdige og sendes ud til afdelinger med henblik på
k
o
m
m
e
n
t
a
r
e
r
.
Universitetet arbejder på at etablere SIS-system,
så klinikudvalgene redigere lektionskataloget online
og de studerende løbende kan følge med i ændringer.
Dette kræver at de studerende har netadgang fra
hospitalerne for at kunne tjekke dette.
På 12. semester er der blevet aflyst en central forelæsning, som tidsmæssigt ikke kan erstattes. Der
har gentagne gange været meget ringe fremmøde til
e r s t a t n i n g s f o r e l æ s n i n g e r .
En 3. semester studerende har klaget over, at der
ikke er rygeforbud i Teilumbygningens forhal. Sagen
overdrages
til
Folmer
Elling.
6.
Meddelelser
fra
semestrene
7. sem.: De kliniske ophold er lige begyndt. Umiddelbart er der stor tilfredshed med afdeling U på
R i g s h o s p i t a l e t .
Der har været lidt forvirring om hvorvidt KRH-1 og
KRH-2 er et eller to hold når det gælder klinikundervisningen. Det er 2 hold og der er afsat underviserer til dette. KRH-2 skal derfor ikke følge KRH1’s undervisning, hvilket de er tilskrevet om.
7. og 8. sem.: Klinikophold er obligatoriske med
max. 20% fravær. Dette gælder også studerende som
er rusvejledere. Eventuelt kan der aftales ekstravagter med afdelingen, som kan opveje fravær i normal arbejdstid. Desuden er det hensigtsmæssigt at
de studerende meddeler evt. fravær til afdelingen
før
det
kliniske
ophold
begynder.
9. sem.: Ophold i anæstesi på Bispebjerg hospital er
ikke tilfredsstillende, hvorfor Per Lehnert på de studerendes vegne sender et ankepunkt til klinikudvalget
som herefter retter henvendelse til afdelingen.
På børnepsykiatrisk afdeling har en studerende haft
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en ubehagelig oplevelse, men ellers er der stor tilfredshed
med
afdelingen.
Der er et udvalg i neurokirurgi og neurologi, der via
institutleder Olaf Paulson har udarbejdet et forslag
som er sendt til studieledelsen. Forslaget indebærer
bl.a. at ophold på neurologisk og neurokirurgisk afdeling fordeles med 1 uge på neurokirurgisk og 2
uger på neurologisk. For at afhjælpe det øgede pres
som dette medføre på neurologisk afdeling foreslås
det at byrde deles med Bispebjerg og Glostrup. Et
andet problem er at ”trist besked” tager meget tid
fra de kliniske ophold på neurokirurgisk og neurologisk afdeling. John Vissing foreslår at undervisning i
neurologisk undersøgelse skal ligge hos neurologerne
og ikke LKF. John Vissing snakker med Flemming
Gjerris
om
dette.
10. sem.: Henrik Permin meddeler at Prause er
meget positiv med hensyn til udarbejdelse af sansefagsrelaterede cases til brug i undervisningen i medicin og kirurgi på 10. semester, men han har først tid
til december. Klinikudvalgssekretariatet vil i mellemtiden kigge på hvornår undervisningen skal ligge.
7.
E
v
t
.
Intet
til
dette
punkt.
KAGE: Sekretariatet tager kage med på mødet den
12. december 2002
Referent: Studentersekretær Louise Honoré

REFERAT 09/2002 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT DEN
02.12.2002 KL. 15.15.
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL), overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW) (til
kl. 16.20), overlæge, dr.med. Steen Larsen (SL),
afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL) (fra kl. 15.45),
overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP), cand.med.,
ph.d. Mette Marklund (MM), stud.med. Christoffer
Schäfer (CS), stud.med. Ali Amiri (AA), stud.med.
Jesper Søe, stud.med. Peter Masny, stud.med.
Agneska Machnio, ekspeditionssekretær Birthe
Brogaard (BB), studentersekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: overlæge Poul Erik Helkjær, professor,
dr.med. Arne Høj Nielsen, overlæge Thomas Lind,
afd.læge Bjørn Lind, overlæge Niels Bækgaard, overlæge dr.med. Anders Bødker, overlæge, dr.med. N.E
Bille-Brahe, overlæge dr.med. Rigmor Jensen, overlæge Gunner Lausten.
1.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med
tilføjelser vedr. lektorater (LW) og kvalitetsikringsudvalget (JP).
2.
Godkendelse af referat nr 08/2002: Godkendt.
3.
Meddelelser fra formanden: a) Der er
fremsendt kopi af en klage til Børnepsykiatrisk afd.,
KAS Glostrup, fra hold 1d. 9.semesters studerende.
Ifølge de studerende giver det korte klinikophold på
afdelingen minimalt udbytte, og studenterne har forslag til forbedringer. Torben Isager indbydes til at
deltage i næste klinikudvalgsmøde for afklaring af
situationen. b) Til orientering omdeltes vejledning
om eksamensafholdelse samt procedure ved klage og
anker. c) KvalitetsUdviklingsUdvalgets rapport vedr.
Psykiatrisk afd., KAS Gentofte blev omdelt. d) LW
gjorde opmærksom på, at nogle lektorater er slået
forkert op: Et lektorat på thoraxkirurgisk afd.,KAS
Gentofte, som ikke har studerende på klinikophold,
er slået op som A-lektorat, mens gastrokir.afd., KAS
Gentofte, som har studerende på klinikophold og plejer at have A-lektorat, er slået op som B-lektorat!
Det må være en fejl? Såfremt det ikke ændres må
man forvente at afdelingen frasiger sig studenterundervisningen.
4.
Meddelelser fra studenterne: a) Vedr.
studenterfaciliteter på KAS Glostrup oplyser CS, at
det er svært for 7. og 8. semesters studerende at få
skabe, fordi skabene er låst af ældre studerende. Der
forsøges gennemført navngivning/nummerering af
skabene for at afdække, hvem der egentlig bruger
dem. Etablering af et låsesystem med hængelåse
administreret af lægesekretær Jane Riishøj M1 ville
kunne bedre forholdene. Derudover er vinduerne i
læserum skiftet til en type der ikke kan åbnes, hvilket er meget uhensigtsmæssigt for indeklimaet. SL
vil se på sagen. b) Der kommer til at mangle
stud.med..repræsentanter i klinikudvalget når semesteret slutter i januar. Christoffer Schäfer udarbjder
brev til tutores.

STUDIET
5.
Budgetudvalget: LL orienterer om, at
klinikudvalget har fået overflyttet kr. 450.000 til uv.
udstyr. Pengene skal anvendes i budgetåret 2002.På
mødet besluttedes følgende jvf. tidligere ansøgning:
1) Kr. 117.000 til Simulationscentret KAS Herlev. 2)
Kr. 50.000 til udbedring af låseproblemer ved studie
rum på KAS Glostrup, såvel døre som skabe. 3) Indkøb af bærbare video/powerpointprojektorer, til brug
ved uv. på de enkelte sygehuse. Udvalget drøftede
spørgsmål om tyveri sikring evt. ved administration
via auditoriebetjente, eller ved klinisk lektors ansvarlige underskrift som derved hæfter for projektoren.
6.
Undervisningsplaner: a) Fordeling af 7.
og 8. semesters studerende på KAS Gentofte, KAS
Glostrup, KAS Herlev og Hillerød sygehus vil i foråret 2003 ske som tidligere, idet ingen ved, hvornår
sammenlægning af afdelingerne træder i kraft. Når
det bliver aktuelt må sekretariatet omfordele studenterne til andre afdelinger. b) Færdigshedstræning
i forårssemesteret søges henlagt til DIMS’s lokaliteter. Doris Østergaard kontaktes for mulighederne
for dette og sekretariatet undersøger, hvor hvorledes de eksisterende fantomer befinder sig. c) 10.
semesters tilbudsundervisning i medicin og kirurgi
er åbenbart så eftertragtet, at det er nødvendigt at
oprette endnu et hold. Det vil være urimeligt at
sætte alle 58, der har søgt undervisningen, på ét
hold.
7.
Universitetssekretariatet: a) Røntgenprogram er nu hjemkommet, og vil snarest muligt
blive lagt på computerne i studenterrummet. b)
Evaluering af 4. semester - ny studieplan? Dette
semester manglede i visse tilfælde den ansvarlige
læges tilrettevisning på afdelingen , hvilket resulterede i, at sekretariatet måtte tage over. Det drøftes, om det vil være en fordel at uddelegere ansvaret
for afhentning efter introduktion. Udvalget fandt, at
det er bedst at lade ansvaret hvile på så få hænder
som muligt. Det vil blive indskærpet overfor de pågældende afdelinger, at det skal gøres bedre næste
gang. c) Anna-Lise Lindahl er pr. 01.12.2002 ansat
ny medarbejder i sekretariat i den ledige stilling.
8.
Studienævn for Medicin: Referat 02/11
omdelt.
9.
Eventuelt: a) JP anmoder om afløsning i
Kvalitetssikringsudvalget v/SFM. Efter orientering
om udvalgets arbejde indvilgede læge Mette Marklund i at indtræde i udvalget. - (Efterfølgende har
Mette Marklund fravalgt at indtræde i udvalget) - b)
Møder i foråret i 2003 er fastsat til d. 06.01., 03.02.,
03.03., 07.04., 05.05. og 02.06.
Mødet slut kl. 16.45. Næste møde mandag den
06. januar 2002 kl. 15.15.
Referent
studentersekretær Marie Bønnelycke

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 24.
OKTOBER 2002 KL. 15.00
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Flemming Gjerris, lektor Kjeld Lyngborg, lektor
Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin, lektor
Folmer Elling, overlæge Helle Aggernæs, lektor
Mikael Petersen, stud. med. Katrine Bagge Iversen
(13.sem), stud. med. Anne Marie Glargaard (12. sem),
stud. med. Morten Vester-Andersen (11. sem.), stud.
med. Fatima Shah (10.sem), stud. med. Stinus Ancher (8. sem.), stud. med. Per Lehnert (7.sem), stud.
med. Niels Fuglede (7. sem.), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen, studentersekretær
Thomas Rasmussen.
Fraværende:
Lektor John Vissing, overlæge
Kjeld Kjeldsen, stud. med. Mette Thomsen (8.sem.),
stud. med. Kasper Wennerwaldt (7.sem)
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse
Godkendt
2.
Godkendelse
Godkendt

af

af

dagsorden

referat

3.
Meddelelser
fra
formanden
Formanden bød velkommen til professor Flemming
Gjerris, der er tiltrådt som leder af LKF i stedet for

Knut
Aspegren.
Der foreligger endnu ikke ingen afgørelse i sagen om
overlæge Kjeld Kjeldsen afskedigelse som følge af
besparelser på RH. Formanden havde forfattet et
brev ligesom de studerende. Forskningsudvalget har
tilsvarende sendt et brev.
Klinikudvalget har modtaget en klage over undervisningen på afd. C som er underbesvarelse.
4.
Meddelelser fra studienævn
Angående pilotprojekt vedrørende undervisning i
gynækologi og obstetrik. Da det er kommet flere
medlemmer for øre, at dette skulle være gået i gang
efterlystes information om projektet. Professor
Gjerris vil undersøge sagen og orienter om projektet
på næste møde.
Studienævnet har godkendt at den case-baserede
undervisning i medicin og kirurgi på 10. sem. ophører
med at være obligatorisk gældende fra det følgende
semester. Sekretariatet vil derfor på tilmeldingsblanketten for 10. semester indsætte en rubrik hvor
de studerende kan angive om de ønsker at deltage i
undervisningen. Tilmeldingen vil være bindende, dog
med mulighed for framelding inden d.10. januar 2003.
Det er blevet foreslået, at sansefagene skal indgå
mere i undervisningen, så de studerende får en oplevelse af større relevans til den øvrige undervisning
og eksaminerne på semestret. Henrik Permin og
Henrik Arendrup vil rette henvendelse til de pågældende afdelinger med henblik på udarbejdelse af cases med relevans til sansefagene.

5.
Meddelelser fra sekretariatet
Der er blevet sendt høringsmateriale ud angående
forårssemestret. Fristen for indsigelser var d.
25.10.2002.Sekretariatet er i gang med at udsende
tilmeldingsblanketter til forårssemestret. Formanden orienterede herefter om sammenlægningen af
sekretariaterne for KRH, LKF, og PUC. Ved
omrokeringer mellem de eksisterende lokaler. Vil
der inden årsskiftet blive oprettet et fælles sekretariat under målsætningen ”færre lukkede døre”. På
den ny studieordning er 6. semester et klinisk semester. De studerende vil således skulle fordeles mellem de tre klinikudvalg før afslutningen af 5. semester.
Sekretariatet var d.23. oktober på Web-kursus og
har nu fået de fornødne værktøjer til oprettelse og
redigering af KRH´s hjemmeside, som sekretariatet
indenfor den nærmeste fremtid vil gå i gang med. Ud
over information om KRH´s opbygning og orientering til semestrene, vil der ære links lektionskataloget på universitetets hjemmeside.

6.
Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Klinikopholdet er ikke startet endnu, men
det er blevet bemærket at de studerende som skal på
afd. U, har modtaget en meget flot infopakke fra
afdelingen. Indtil videre ser det altså ud til, at klinikudvalgets henvendelse har båret frugt.
8. sem.: Angående evalueringsskemaerne for 7. og 8.
semester gælder det, at rubrikken angående hvor
meget man har deltaget i klikundervisningen giver
et misvisende indtryk af, hvor meget man har deltaget i undervisningen. Dette da fremmødet skal angives som antal timer, selvom nogle studerende evaluerer det samlede ophold på 10 uger, mens andre på
grund af fordelingen af undervisningen mellem holdene evaluerer et 5 ugers ophold.
Oplysningerne vil altså ikke kunne bruges
statistisk. Stud. med. Stinus Ancher vil på opfordring
af de øvrige medlemmer udarbejde et forslag til et nyt evalueringsskema.
Angående undervisningen i basal patologi
har mange anført, at det er problematisk at
Undervisningen ligger så langt før eksamen (på 11.
sem.). Mange giver udtryk for at undervisninger er
særdeles god, men man vælger den fra på grund af
manglende relevans til den øvrige undervisning, samt
manglende kontinuitet i det samlede undervisningsforløb i patologi. Problemet er velkendt, men det vil
på nuværende tidspunkt ikke være hensigtsmæssigt
at ændre strukturen, da den nye studieplan allerede
er trådt i kraft med hensyn til undervisning i basal
patologi, da der undervises i dette på 5. semester på
ny studieordning.
10.sem.: Angående undervisning i medicin og kirurgi
har mange udtrykt stor tilfredshed med den medicin-
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ske del. Man har haft den samme underviser hver
gang, denne har været særdeles kompetent . og man
har derfor haft stort udbytte af undervisningen. Den
kirurgiske undervisning opleves lidt mere tilfældig,
med meget vekslende kvalitet. Dette skyldes sandsynligvis at man har haft mange forskellige undervisere i forløbet, der ikke alle har haft lige stor erfaring eller måslke engagement til at stå for en så bred
undervisning med mange forskellige specialer involveret.
11.sem.: Der har været en del klager fra hold 4
angående undervisning på BBH i Klinisk biokemi.
Der har været talrige aflysninger af undervisningen.
Underviseren har afspadseret midt i forløbet uden at
afdelingen har stillet en stedfortræder til rådighed.
Klinikudvalget vil undersøge sagen.
7.

Evt.

Intet til dette punkt.
KAGE: Niels Fuglede tager kage med på mødet den
14. november 2002
Referent: Studentersekretær Thomas Rasmussen

VIGTIGT NYT!
SIS (Studie-Informations-System)
Til samtlige studerende ved
medicin, odontologi, folkesundhedsvidenskab og
humanbiologi
Fra og med efteråret 2003 overgår fakultetet fra
trykte lektionsplaner til det internetbaserede
system SIS i lighed med alle de øvrige fakulteter under KU. Der vil således ikke længere blive
trykt lektionskataloger.

HUSK AT UDFYLDE
EVALUERINGSSKEMAER!
Både nye og gamle kurser på medicinstudiet bliver evalueret med jævne
mellemrum for at blive så gode som
muligt. Hvert halvår uddeler
evalueringsudvalget spørgeskemaer
til de studerende, som handler om
fagligt udbytte, arbejdsbelastning,
bogvalg, tilrettelæggelse af undervisning, kvaliteten af øvelsesvejledninger, undervisere og meget mere.
Alle kurser på første del bedømmes løbende
Studienævnet har nedsat evalueringsudvalget, og
medlemmerne er lærerrepræsentanter og studenter
på første del af medicinstudiet og tandlægestudiet.
De udvalgte kurser evalueres enten fordi de er nye
eller indeholder væsentlige ændringer , fordi der har
været problemer med eller klager over dem, eller
simpelthen fordi det er lang tid siden, de sidst er
blevet bedømt.
Forårets spørgeskemaer uddeles snart
Evalueringsudvalget uddeler snart spørgeskemaer til
studerende på de kurser, der skal evalueres i foråret.
Skemaerne er oftest på 4-5 sider, og tager ca. et
kvarter at udfylde. De udfyldte skemaer bliver indsamlet i en af kursets resp. semestrets sidste forelæsninger, men de kan også puttes i en af evalueringsudvalgets postkasser, der vil blive ophængt på
opslagstavlerne. Resultaterne af de enkelte evalueringer bliver sendt til studienævnet og kursuslederne,
som derefter tager stilling til om kurserne er til-

fredsstillende, eller om der skal ændres noget. Et resumé vil blive sendt
til MOK.
Evalueringerne fører til forbedringer
Evalueringerne giver mange vigtige oplysninger til studienævnet og kursuslederne. De viser, hvad studenterne synes fungerer og hvad der kunne fungere
bedre. For eksempel har tidligere evalueringer vist, at studenter på flere semestre ønsker læselister eller mere udførlige målbeskrivelser samt bedre vejledning i bogvalg. Kursuslederne får også oplysninger om, hvorvidt studenterne er tilfredse med øvelser, dissektionskurser, forelæsninger og holdundervisning. Tidligere
evalueringer har således ført til justeringer i
dissektionskurset, forbedrede øvelsesvejledninger,
ændringer i forelæsningsemner, nye undervisningsformer m.m.
Svarprocenten skal være mindst 60%
En forudsætning for, at evalueringerne kan bruges
til noget, er, at mindst 60 % af studenterne på et
kursus afleverer deres udfyldte skemaer. Ellers kan
man ikke regne med resultaterne. I foråret 2002
måtte evalueringsudvalget således opgive at færdiggøre evalueringen af det nye organkursus 3 på grund
af meget lav svarprocent.
I foråret 2003 vil vi evaluere 6. semesters kurser
samt udvalgte kurser på de tidligere semestre.
Så husk at udfylde og aflevere evalueringsskemaet.
På forhånd tak for Jeres hjælp!

Cathrine Ørskov og Jørgen Hedemark Poulsen
Evalueringsudvalget for Medicin

På SIS Hovedadressen - www.sis.ku.dk - er
der i øjeblikket kun et link til fakultetets
almindelige hjemmeside. Men fra og med
efteråret 2003 vil SIS indeholde de samme
lektionsoplysninger som de nuværende kataloger.

RUF –
REJSESTIPENDIER TIL SPECIALESTUDERENDE INDENFOR JORDBRUG, SUNDHED SAMT ANDRE
OMRÅDER MED RELEVANS FOR DANSK ULANDSFORSKNING 2002

Systemet er meget enkelt at benytte og øverst
på hovedadressens side findes en kort generel
bruger vejledning, som er for samtlige fakulteter. Studieadministrationen vil også udarbejde
en kortfattet beskrivelse, som bliver mere møntet på studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Denne vejledning vil
når tiden nærmer sig også blive lagt på nettet på
adressen http://www.sund.ku.dk/studieInfo/
.

Rejsestipendierne tildeles specialestuderende, der har fået godkendt specialeprojekt (inklusive
OSVAL II for medicinstuderende) og er på sidste del af studiet ved en dansk højere læreanstalt. Der
uddeles stipendier med ansøgningsfrist pr. 15. marts 2002 og pr. 1.Oktober 2002. Feltopholdet bør ikke
påbegyndes før ansøgningen er behandlet. Opholdet skal være af en varighed, der giver mulighed for en
materialeindsamling af tilstrækkelig varighed og dybde. Svar kan påregnes ca. 3 uger efter ansøgningsfristens udløb.

SIS er under konstant udvikling ved to fuldtidskonsulenter. Derudover har studieadministrationen tæt kontakt til nogle studerende, som er med til at sikre en hensigtsmæssig
struktur i SIS.
Med venlig hilsen
Fakultetets studieadministration

Læs MOK
mandag aften
på
mok.info

Rådet For Ulandsforskning (RUF) har forlænget Stipendieordningen til specialestuderende og har atter
bevilget et antal rejsestipendier af max. kr. 20.000 inden for områderne ulandsrelateret jordbrug og
sundhed samt andre områder med relevans for dansk ulandsforskning.

Betingelser
· Projektansøgning med kort beskrivelse af projektets hovedproblemstilling, mål og metoder på
max. to maskinskrevne sider (12 pkt.)
· Projektansøgningen skal være godkendt og underskrevet af specialevejlederen
· Projektet skal være tilknyttet danskstøttede bistandsaktiviteter (inklusive RUF og ENRECA)
· Skriftlig godkendelse fra de projektansvarlige i samarbejdslandet
· Kopi af relevante eksamenspapirer
· Budget for de med rejsen og opholdet forbundne udgifter, samt specifikation af den ansøgte sum.
Oplysninger om finansiering fra anden side.
Der ydes tilskud til
· Billigste rejse ad mest direkte flyrute
· Udgifter til vaccinationer, visum, forskningstilladelse, rejseforsikring m.m. (dokumenterede
udgifter)
· Max. 3.500 kr./måned til ophold inklusive lokal transport
· I alt max. 20.000 kr./studerende. Det er en forudsætning, at der ikke opnås støtte til de samme
udgifter fra andet sted
Afrapportering
Senest en måned efter tilbagekomsten til Danmark:
· Skriftligt regnskab vedlagt originale, kvitterede bilag i forhold til dokumenterede udgifter.
· Feltrapport på engelsk (max. 4 sider). Rapporten skal kort beskrive aktiviteter, indsamlede data,
analyseperspektiver og metode. Kopi skal sendes til det lokale projekt og den relevante
koordinator
Når specialet er afleveret:
· Resumé af specialet på engelsk (max. 2 sider) til lokalt projekt og koordinatoren
· En kopi af specialeopgaven til koordinatoren
Ansøgningsskemaer er udsendt til de respektive institutioner eller kan afhentes personligt på nedenstående
adresser:
JORDBRUG
SUNDHED
Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning
ENRECA Netværkskontoret for
(JUF), att.: Anne Sørensen, koordinator
Sundhedsforskning
Den Kgl.Veterinær -og Landbohøjskole
att.: Lene Blegvad, koordinator
Bülowsvej 17
Afdeling for International Sundhed
1870 Frederiksberg C
Panum Instituttet, Bygning 2
Blegdamsvej 3, 2200 København N
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Studievejledningen
KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLDPLADS ?

Studievejledningen for Medicin
TRÆFFETIDER UGE 06
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Man
03/02
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
00
00
00
00
10 – 13
Ture Karbo
Tir
04/02
09 – 10
Ons
05/02
1000 – 1100
1100 – 1400
Gordon Thomas Jehu
00
00
00
00
17 – 20
Jes Braagaard
Tor
06/02
16 – 17
TRÆFFETIDER UGE 07
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
10/02
1500 – 1600
00
00
00
00
10 – 13
Ture Karbo
Tir
11/02
09 – 10
Ons
12/02
1000 – 1100
1100 – 1400
Gordon Thomas Jehu
00
00
00
00
17 – 20
Ulrik Bodholt
Tor
13/02
16 – 17
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.33a

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

Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 06
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Ons
05/02
1000 – 1200
Tor
06/02
1300 – 1500
Tina Gottlieb
TRÆFFETIDER UGE 07
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Ons
12/02
1000 – 1200
Tor
13/02
1300 – 1500
Tina Gottlieb
Den Internationale Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Den Internationale Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
Den Internationale Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.71

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt. få godskrevet ét
eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der
udfyldes et særligt ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges pensumbeskrivelse,
læseliste, time- og øvelsesplan samt attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for fag man
ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag
man skal have til efteråret 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på
indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse
af 1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1. marts for indeværende semester for fag på 1. semester).

OBS! OBS! OBS!
Studievejledningen og Den Internationale Studievejledning har hvert deres
e-mail og træffetidslokale.
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

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til efteråret 2003
skal du ansøge nu!

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!
Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.
Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!
Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny praksis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999udgaven er heller ikke helt korrekt længere, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!
Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

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.

Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme
dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret
2004 1. oktober 2003.
STUDIEVEJLEDERNE HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk
Vi kan blandt andet bruges til følgende:
- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.
Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelighedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læsegruppen, det uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.
Studievejlederne har tavshedspligt !!!
Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen udenfor vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.
Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde overset/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS 2003 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen også klinikudvalg
hvad du søger om
begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Ekstra tid til eksamen hvis du er ordblind
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Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for
fag man har på indeværende semester (1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2003 i dette semester.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!
Regler ved eksamen

For at komme på 2. del skal man have bestået cellebiologi og basal humanbiologi !
2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integreret Organkursus I og tentamen i
metodelære.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.
4. semester
På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integrerede Organkursus II-III.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret
Organkursus
II-III
er
godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.
5. semester
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integrerede Organkursus IV-VI.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret
Organkursus
IV-VI
er
godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

EKSAMENSTILMELDING
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universitetets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert semester i Universitetsavisen, i MOK og i lektionskataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, mandag d. 10. februar til tirsdag d. 11.
februar 2003 (begge dage inklusive)
Bemærk det kun er 2 dage til rådighed for skriftlig
tilmelding til eksamen og at tilmeldinger efter tidsfristen ikke modtages!
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMINER
STUDIEORDNING AF 2000
1. DEL NY ORDNING
1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom
på at man skal have deltaget i denne tentamen
efter 1. studieår !
Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskursus i Kemi
Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.
2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig almen medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kursus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.
Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afsluttende Integreret Eksamen efter 6. semester (bachelor).
Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 5. semester inkl. OSVAL I.
GAMMEL STUDIEORDNING
Efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer i
anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integrerede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
·
godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.
FASE II
Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kurser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
·
for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
-for eksamen i mikrobiologi: godkendt mikrobiologikursus.
-for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kurser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
-for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: godkendte
kliniske kurser i faget.
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-for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra
vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhinolaryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
-for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
-for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
-for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
-for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
-for forordningslære tillige: beståede eksaminer i
videnskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
-for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
-for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået eksamen
i psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
-for samtlige eksaminer på 13. semester: godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
-for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
-for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
-for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
-for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus i
akut patient.
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!
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mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostninger i forbindelse med opholdet.

Fredag den 21. marts 2003 kl. 12.00. i Journalen,
lokale 9.1.38A.

Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 27 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i videreførelsen af EU-pilotprojektet
ECTS (European Community Credit Course Transfer
System).

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.

Informationsmøde om ophold i udlandet
Som Medicinstuderende ved Københavns Universitet har du muligheden for et ophold ved et universitet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et universitet et sted i Europa
(ECTS-aftale), i Norden (Nordplus-aftale), ved
Vanderbilt Medical School, USA eller ved selv at
arrangere et ophold.
Er du interesseret i at vide:
Hvornår på studiet du kan komme
af sted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...
Så kom til
Informationsmøde i Lundsgaard Auditoriet
Mandag d. 10. februar 2003 kl. 16.00

Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års varighed, og skal minimum være af 3 måneders varighed, hvor man følger kurserne i deres normale forløb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold af ensartede kurser ved de samarbejdende universiteter. Det er således muligt at gennemføre et ECTS-studieophold uden studietidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er
studietidsforlængende, kan du medtage din SU under
opholdet.

_____________________

Det modtagende universitet er sædvanligvis behjælpelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til opholdet.

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit studium til en række universiteter i EU. Der vil være

Ansøgningsfrist for ECTS og Nordplus-ophold og
stipendier er

OSVAL I
Studiesekretær:
Lisbet Jensen bygning
9.1.33 B, tlf. 35 32 71 59
Målsætningen med undervisningen/opgaven:
Hovedformålet med OSVAL er at fremme en videnskabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle studerende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.
Det er afgørende, at de studerende selv “producerer”
viden enten ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale observationer.
OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.
Emne og vejleder:
Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emnekatalog, der også kan hentes på Internettet: http://
www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kataloget, skal den studerende selv formulere den specifikke
problemstilling og i samråd med vejlederen udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det er en
forudsætning for at gå i gang med opgaven, at den
studerende har en godkendt vejleder, som har godkendt opgavens disposition.
Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- udvalget.
Program for introduktionsundervisning kan findes i
lektionskataloget for 3. semester eller ved opslag på
3. semesters tavle i vandrehallen, så snart den foreligger.

Fase I
Ved introduktionsundervisningen den 5., 6., og 7
marts udleveres en fortrykt forside til OSVAL I.
På bagsiden af denne forside kan du læse nærmere
om retningslinierne for valg af vejleder og censor.
Forsiden med angivelse af bl.a. titel og vejleder,
afleveres i Ekspeditionen 9.1.33 B, i forårssemestret
senest d. 30 juni og i efterårssemestret senest d. 31
januar.
Undervisning og undervisningsfri periode:
Til OSVAL I er der i studieplanen afsat knap 5
semesteruger, hvor de studerende er fri for anden
undervisning. Disse semesteruger er placeret med 3
dage på 3. semester, to uger på 4. semester og to
uger på 5. semester.
På 3. semester er de afsatte 3 dage fordelt således,
at der de første to dage gives en mere formaliseret
undervisning som introduktion til arbejdet med
OSVAL I, mens en dag er afsat til institutbesøg og
selvstændigt arbejde i forbindelse med valg af emne
og vejleder.
Program for introduktionsundervisningen vil blive
oplyst ved opslag på 3. semesters tavle i vandrehallen, så snart den foreligger.
På 4. semester er der i foråret 2003 undervisningsfri
til OSVAL I enten i semesteruge 1+2 eller 3+4, således at den anden 2-ugersperiode er afsat til tidligt
klinisk ophold (se afsnit om tidligt klinisk ophold, i 4.
semesters lektionskatalog). I perioden hvor den studerende arbejder med OSVAL I-opgave er der afsat
2 dage til kursus i Kommunikation og kliniske færdigheder (se afsnit om Kommunikation og kliniske
færdigheder i 4. semester, lektionskatalog).
På 5. semester er der i foråret 2003 undervisningsfri
til OSVAL I i semesterugerne 1 og 2 . I semesterugerne er dog afsat 2 dag til Kommunikation og
kliniske færdigheder.
Som en del af kurset i Kommunikation og kliniske
færdigheder, er der desuden afsat 2 dage til holdfremlæggelse af OSVAL-opgaven umiddelbart før
afleveringsfristen af opgaven. – Se afsnit om Kommunikation og kliniske færdigheder i 5. semester,
lektionskatalog..
Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde med vejlederen at tilrettelægge arbejdsprocessen, dog vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning af fremlæggelsen.

Oversigt over samarbejdsuniversiteter og deres
ECTS-infomateriale, forslag til ophold i udlandet,
ansøgningsskemaer samt checkliste til ansøgninger
på:
http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/
Med-int_default.htm
Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderligere information fås ved henvendelse til international studievejleder Tina Gottlieb inden for følgende
træffetider i lokale 9.1.71: Onsdage 10.00-12.00.
Torsdage 13.00-15.00. Tidsbestilling i Ekspeditionen,
lokale 9.1.33B, tlf. 35 32 70 61.

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

Hovedelementet i undervisningen er den individuelle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5.
semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdstimer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og
endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.
Evalueringskriterier
Ved bedømmelsen af OSVAL I lægges der vægt på,
at den studerende demonstrerer en basal indsigt i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige arbejdsproces’ faser: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling, analyse samt fremstilling og kritisk vurdering
af arbejdet. Der lægges herunder afgørende vægt på,
at den studerende selvstændigt gennemgår disse faser i opgaveudarbejdelsen og således også selv “producerer” viden ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur og/eller fra egne originale
observationer.
Hvad angår omfang og akademisk niveau for den
således producerede viden tages der afgørende hensyn til, at OSVAL I må betragtes som en øvelsesopgave med henblik på erhvervelse af en basal indsigt. Opgaven skal således ikke være på et niveau
svarende til en videnskabelig tidsskriftsartikel.
Hovedelementet i undervisningen er den individuelle vejledning. Det er derfor et afgørende kriterium
for bedømmelsen af en OSVAL I-opgave, at den studerende sammen med vejlederen løbende evaluerer
arbejdsprocessen.
Samtidig lægges der - netop for at fastholde den
studerende i den videnskabelige tankegang og arbejdsproces under hele øvelsen - afgørende vægt på, at
opgaven disponeres og fremstilles i en form og et
sprog som svarer til videnskabelige artikler inden
for opgavens emne- og metodeområde.
Der vil derfor ved bedømmelsen blive lagt afgørende
vægt på, om opgaven opfylder følgende kvalitetskriterier:
1.En præcis og gennemarbejdet problemformulering
2.En systematisk indsamling af relevant litteratur
og evt. egne observationer
3.En klar og struktureret fremlæggelse af materialet
4.En omhyggelig og kritisk diskussion af materialet
og en passende konklusion
5.En korrekt litteraturliste
a.En kortfattet og sproglig koncis fremstilling indenfor ca. 10 maskinskrevne sider. Opgaven kan dog
fylde mere end 10 sider, hvis det er i overensstem-
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Aflevering og eksamen
Eksamen i OSVAL I skal være bestået før deltagelse
i 6. semesters eksaminer. Tilmelding til OSVALeksamen sker på normal vis på Ekspeditionen
9.1.33B, eller over nettet. Den studerende vil efter
tilmelding til eksamen modtage nærmere information om aflevering af opgaven, eksamen m.m.
Indtegningsbetingelsen til eksamen i OSVAL I er
bestået prøve i metodelære.
Studerende på 4. semester kan efter eget valg
afholde eksamen i OSVAL I-opgaven på det aktuelle
semester. Opgaven skal i så fald afleveres 4 uger før
forårssemestrets udløb,således at resultatet af bedømmelsen af opgaven er meddelt Ekspeditionen
senest fredag d. 27. juni 2003.
Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag den 30 maj 2003, kl. 16.00
De studerende der afholder eksamen på 4. semester
skal kontakter overassistent Lisbet Jensen bygning
9.1.33 B, med henblik på holdsættelse til OSVALfremlæggelse.

Studerende på 5. semester der indlevere deres
OSVAL-opgave skal resultatet af bedømmelsen være
meddelt Ekspeditionen Senest fredag d. 27 juni 2003.
Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag d. 30 maj 2003, kl. 16.00
Erfaringen viser, at OSVAL I- opgaven bør færdiggøres senest på 5. semester – dette anbefales!
Studerende på 6. semester
Afleveringsfristen er senest:
Mandag den 5 maj 2003, kl. 16.00
De studerende der afholder eksamen på 6. semester
skal kontakte overassistent Lisbet Jensen, Ekspeditionen, bygning. 9.1.33 B, med henblik på holdsættelse
til OSVAL fremlæggelse.
Afleveres OSVAL I-opgaven på 6. semester skal du
være opmærksom på, at du ikke får tilladelse til
at deltage i integreret eksamen, hvis din OSVAL Iopgave ikke bestås.

En bestået OSVAL I er en forudsætning for eksamensdeltagelse på 6. semester.

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

Bedømmelsen af OSVAL I-opgaven sker i to tempi:
Den studerende giver en kort mundtlig præsentation
af opgaven. Denne fremlæggelse skal godkendes før
den studerendes vejleder og censor bedømmer den
skriftlige opgave.

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

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.
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OSVAL-opgaven afleveres i 3 eksemplarer. 1 eksemplar afleveres i OSVAL-sekretariatet, Ekspeditionen, bygning 9.1.33B, 1 eksemplar afleveres til
vejleder og 1 eksemplar afleveres til censor. Den
studerende skal selv sørge for at opgaven når frem.

OSVAL I fremlæggelsen den 28 og 29 april 2003
og forgår inden aflevering af opgaven.
Fremlæggelsen er en træning i en mundtlig fremstilling af et fagrelevant emne. Inden fremlæggelsen,
senest dagen før, skal den studerende aflevere resume til underviser og det hold, som den studerende
er holdsat på. Resumet skal være på højst 250 ord og
skrevet så ikke- fagpersoner kan forstå det.
Ved fremlæggelsen skal den studerende på 7 minutter fremlægge hovedtrækkene i opgaven, derefter
bruge 8 minutter til at diskutere opgaven og endelig
anvende 5 minutter til informativ evaluering (feedback) af faglærer og medstuderende. Fremlæggelsen
forgår på det hold, hvor den studerende er holdsat
men studerende fra andre hold må gerne deltage.
Bemærk; Fremlæggelsen inklusiv den studerendes
resume skal være godkendt før der gives karakter for
OSVAL opgaven.

OSVAL-EMNEKATALOG FOR
EFTERÅRSSEMESTERET

FO

Der henvises i øvrigt til hæftet ”Grundlæggende råd,
vejledning og krav til opgaveskrivning” som kan købes i Panum Bogladen.

Bedømmelsen af den skriftlige opgave sker med intern censur og der give karakter efter 13-skalaen.
Opnår den studerende ikke karakteren 6 eller derover, er opgaven ikke bestået, og den studerende får
derpå 4 uger til at omarbejde den skriftlige opgave
med henblik på ny bedømmelse.

.IN

melse med den sædvanlige form for videnskabelige
artikler indenfor opgavens emne- og metodeområde.
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VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godkendelse af de valgfri kurser og ophold.
OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
*
Hospitalsafdelinger
*
Videnskabelige institutter og laboratorier
*
Almen lægepraksis og speciallægepraksis
*
Samfundsmedicinske institutioner
*
Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a)
på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b)
udenfor semestermånederne
eller
c)
have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.
Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.
KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.
Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.
Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).
ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de dertil fremstillede attestationsblanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
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udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.
Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursuskataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godkendelse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekretariatet.
Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begrænsninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lignende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.
Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:
Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

INFORMATIONSDAGE FOR
MEDICINSTUDERENDE PÅ 12.
SEMESTER, DEN 19.-21. MARTS
2003
Sønderjyllands Amts Videreuddannelsesråd afholder
information for medicinstuderende på 12. semester
ovennævnte dage med information og rundvisning
fredag den 21. marts på henholdsvis Haderslev og
Sønderborg Sygehuse. Lørdag den 22. marts kan der
vælges mellem Tønder Sygehus, Aabenraa Sygehus,
Gigthospitalet i Gråsten samt Augustenborg Sygehus (psykiatri).
Tilmeldingsfrist er den 28. februar 2003
Invitationen kan fås ved henvendelse til fakultetssekretariatet ?
Eksamenskontoret, Jane Westergaard.

BYTNING AF CENTRALE FORELÆSNINGER I MEDICIN OG
KIRURGI – 12. SEMESTER, F
2003.
Følgende forelæsninger er byttet således:
Torsdag d. 13.02. kl. 09.15 - 10.00 Alkoholbetingede
somatiske lidelser v. Ulrik Becker
Torsdag d. 06.03. kl. 09.15 – 10.00 Neoplasi I + II v.
Mikael Rørth

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du velkommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.
God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER TILBYDER I
FORÅR 2003 KURSER FOR ALLE FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
Dato
Torsdag d. 27. februar
Tirsdag d. 4. marts
Torsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 11. marts
Torsdag d. 13. marts
Tirsdag d. 18. marts
Torsdag d. 20. marts
Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 27. marts
Tirsdag d. 1. april
Torsdag d. 3. april

Emne
Tid
Åbnes
IV-adgang
16.15-17.45
4. februar
IV-adgang
18.00-19.30
4. februar
Genoplivning
16.30-19.00
4. februar
Kateter
16.15-17.45
4. februar
Kateter
18.00-19.30
4. februar
Genoplivning
16.30-19.00
11. februar
Sutur
16.15-17.45
11. februar
Sutur
18.00-19.30
11. februar
Genoplivning
16.30-19.00
18. februar
IV-adgang
16.15-17.45
18. februar
IV-adgang
18.00-19.30
18. februar
Genoplivning
16.30-19.00
25. februar
Kateter
16.15-17.45
25. februar
Kateter
18.00-19.30
25. februar
Genoplivning
16.30-19.00
2. marts
Sutur
16.15-17.45
2. marts
Sutur 18.00-19.30
2. marts

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske på tlf.: 35 45 54 04 på hverdage kl. 08.00-15.00 eller ved
personligt fremmøde i sekretariatet i LKF indenfor ovennævnte tidsrum

WWW.MOK.INFO
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HVAD KAN DANMARK-AMERIKA
FONDET & FULBRIGHT KOMMISSIONEN FOR STUDERENDE?

Studietilbud

Legater til studier i USA (efter bachelor)

Omskæring set i lyset af børns rettigheder

3. Speciallæge Lone Meyer:
Reflektioner over kriminaliseringen af omskæring sociale og psykologiske konsekvenser

Praktikophold i USA

kl. 12.00 - 13.00: frokost: Mulighed for at købe mad
i kantinen på Rigshospitalet

Studievejledning om USA

4. Lektor Birgit Petersson:

Legater til Studier i USA

Medicinske konsekvenser af omskæring

Legatuddelinger to gange om året til studerende til
det efterfølgende akademiske år.

5. Adjunkt Dan Meyrowitsch:
Omskæring: Evidens og anekdoter

Efterår: Mindre gruppe af legater fra DAF og
Fulbright studerende til bestemte afdelinger på navngivne universiteter (fripladser, delvise fripladser,
nogle med pengelegater tilknyttet). Deadline er hvert
år første onsdag i oktober.
Forår: Mange og store legater fra DAF og Fulbright
med frit valg af universitet. Kan søges af både studerende med eget projekt eller på udveksling/plads
gennem dansk institution. Deadline er hvert år første onsdag i marts.
Vi uddeler årligt legater i mange størrelser fra DKK
10.000 – 100.000 (heri ikke indregnet fripladser eller
andet, alene pengebeløb). Vi uddeler egne legater,
samt legater vi formidler for andre, men hvor vi er
med i udvælgelsen. Alt bliver opslået på vores
hjemmeside: www.daf-fulb.dk/legater.

Praktikophold i USA
Vi har et program for praktikophold i USA for unge
danskere. Det henvender sig til unge, der er færdiguddannede og har to års erhvervserfaring inden for
deres område. Eller til unge under uddannelse, hvor
praktikopholdet er en integreret del af deres danske
uddannelse. Flere danske institutioner benytter dette
program for at få deres studerende lovligt til USA i
praktik. Se hjemmesiden: www.daf-fulb.dk/
traineeships

Studievejledning om USA
På grund af mange års arbejde med uddannelsesudveksling til USA har vi stor erfaring. Denne
stilles til rådighed for alle der er interesserede –
enten den enkelte studerende, ved gruppemøder,
eller ved arrangementer om udveksling arrangeret
af uddannelsesinstitutioner. Alle er velkomne til at
kontakte os på daf-fulb@daf-fulb.dk eller telefon 33121131 (10-13) for studievejledning.

PROGRAM FOR SEMINAR FORÅR 2003
Afd. for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Tidspunkt:
Sted:
24. marts 2003 kl. 9.00-16.00
B auditoriet, Rigshospitalet
Frederik V´s Vej 11, 2100 København

Teilum

Omskæring set i lyset af danske og internationale
deklarationer om seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder og børns rettigheder
tilmelding nødvendig: www.pubhealth.ku.dk/mkk/
omskaering
Kl. 9.00: Registrering
Velkomst Lektor Birgit Petersson
Indledning: Lektor Margrethe Silberschmidt
1. Religionshistoriker Helle Hinge:
Religiøse aspekter af omskæring
Ca. kl. 10.00: Pause: Kaffe/te
2. Jurist Lene Ravn:

6. Læge Katrine Søe:
Medicinske konsekvenser af omskæring
7. Læge Morten Frisch:
Konflikten mellem forældres og børns rettigheder
Debat
Registrering til Seminar
Teilum B auditoriet, Rigshospitalet
24. marts 2003

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED
Tropemedicin og Hygiejne 2003
Fra den 4. - 29. august 2003, begge dage inkl.,
afholdes kursus i International Sundhed ved Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Målgruppe : medicinske studerende, læger, sygeog sundhedsplejersker, jordemødre, dyrlæger, tandlæger, farmaceuter, biologer, antropologer, kandidater fra det samfundsvidenskabelige område.
Målsætningen : at give indføring i teori og praksis
for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i u-lande,
primært for de personer, der skal udsendes til medicinsk u-landsarbejde. I kurset behandles public
health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplanlægning, nødhjælp, generelle u-landsproblemer, herunder hygiejne, ernæring, økonomi, administration,
infektions- og tropesygdomme, samt disses udbredelse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Kursusansvarlige : Inst. for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Afd. for International Sundhed,
IMCC (International Medical Cooperation Comittee)
Kbh.´s Universitet
I øvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppearbejde og enkelte aftenarrangementer.Kurset er
under Lov om Åben Uddannelse
Kursusafgift er p.t. kr. 2.200,- for studerende og
kr. 3.700,- for færdiguddannede, inklusive en bogpakke
til ca. 700 kr. Kurset er gratis for Med. Studerende,
der dog skal betale for bogpakken.
Ansøgningsskemaer rekvireres hos kursuskoordinator.
Ansøgningsfrist : 3. april 2003.
Kursuskoordinator:Birgitte
Gantriis,
B.Gantriis@pubhealth.ku.dk
Afd. for International Sundhed
Panum,Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 76 34
Fax: 35 32 77 36

MEDICINSK KVINDE- & KØNSFORSKNING
Emne: Mini-Symposium
Tema: Seksualitet og kultur - mellem magt, undertrykkelse og nydelse
Tid: Mandag den 24. februar 2003
Sted:Mini Auditorium I (29-01-30)
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program: Læge Lene Falgaard:Seksualitet, køn og
krop Formand Samia Yusuf Ali: seksualitet, skønhed,
renhed eller lemlæstelse

Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Emne: Mini-Symposium
Tema: Seksualitet og kultur - mellem magt, undertrykkelse og nydelse
Tid: Mandag den 3. marts 2003
Sted: Mini Auditorium I (29-01-30)
Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:
Antropolog Line Dalsgaard:
Kropsopfattelse og reproduktion i Brasilien
(kirurgiske indgreb/kejsersnit)
Lektor Birgit Petersson:
Magt, undertrykkelse og nydelse
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Emne:Mini-Symposium
Tema:Seksualitet og kultur - mellem magt, undertrykkelse og nydelse
Tid:Mandag den 10. marts 2003
Sted:Mini Auditorium I (29-01-30)
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Psykolog Caroline Ripa
Køn og seksualitet
Antropolog Danielle Kuzmanovic:
Kropsidealer i Tyrkiet: Mellem magt og frigørelse
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70
Tid:Mandag den 17. marts 2003
Sted : Mini Auditorium I (29-01-30)
Målgruppe:Undervisningen henvender sig til alle
med interesse i Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Program:Lektor Margrethe Silberschmidt:
Omskæring af piger og drenge i Østafrika: Kultur,
identitet og magt
Læge Tove Petersen:
Debatten om omskæring i Danmark
Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson
Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

PATIENTSIKKERHED
Hvidovre Hospital søger pr. 01. marts og et halvt år
frem en medicinstuderende til scholarstipendiat om
utilsigtede hændelser i sager fra patientklagenævn
og patientforsikring.
Du skal gennemgå sager fra Patientklagenævnet og
Patientforsikringen i samarbejde med hospitalets
risikomanager og de kliniske afdelinger. Formålet
med projektet er at finde årsager og mønstre i sagerne for at forebygge gentagelser.
Stipendiet kan benyttes som OSVALL 2 opgave, hvor
hospitalet tilknytter en vejleder.
Aflønning sker via fondsmidler og efter vanlig tarif.
Yderligere oplysninger kan rekvireres hos hospitalets risikomanager, sundhedsfaglig konsulent Dorrit
Thorsen, hvortil også ansøgningen stiles.
H:S Handlingsplan for utilsigtede hændelser kan ses
via H:S Internet: www.hosp.dk
Hvidovre Hospital
Administrationen 133
kettegårdsalle 30
2650 Hvidovre
administrationen:3632 2963:3647
dtdorrit.thorsen@hh.hosp.dk

3941

/

14

STUDIET

UDDANNELSEN I HUMANBIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i sundhed
og sygdom. Uddannelsen blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev positivt evalueret i 1994.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 studerende. Muligvis øges optagelsen i år til 48.
Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenskabelige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikrobiologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie)
hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet og den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske arbejde under specialefasen.
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde. 3. semester undervises på engelsk.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for
menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Du har fået det ind af
dørem, men der er masser af supplerende læsning på
www.fadl.dk/studmed/

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.
Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan
rekvireres og indsendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Tlf. 35 32 70 76
e-mail: mekr@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: Fredag d. 4. april 2003 kl.
12.00

Det Medicinske Studenterråd
MSR er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Panum Instituttet. Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Lokale 1.2.5. Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk

D e t M e d i c in s k e S tu d e n t e r r å d
Kære alle Medicinstuderende
Velkommen til et nyt semester!
Et nyt semester betyder nye udfordringer også når det
gælder studenterpolitik!

Det Medicinske Studenterråd

Organisation på Panum:

Er du interesseret i at have indflydelse på hvordan
dit studieforløb skal være?

Ny studieordning er inde i en spændende omstrukturering. Sidste semester blev der i MSR
udarbejdet et dokument med foreslag til ændringer
på ny studieordning, og dette har dannet bund for
det arbejde og de diskussioner der føres i de
enkelte semesterudvalg vedr. omrokeringer på
hele fase 1 af nu studieordning.

Holdrepræsentanter - Mindre problemer tages der
selv hånd om, større problemer gåes videre med til
MSR (klager over fag, undervisere m.v.)

Er du interesseret i at gøre en arbejdsindsats for
at få ændret på de problemer der er med studieordningen?

Nogle af MSR's forslag til ændringer på fase 1
er skitseret nedenfor:

Er du interesseret i at være „talerør“ og repræsentant for 3000 medicinstuderende i udvalg hvor vi
faktisk har en stor indflydelse og hvor vi kan ændre
på tingene.

Det medicinske Studenterråd - Alle problemer,
forslag til ændringer og håndtering af sager m.v.
debateres. Studienævnsrepræsentanter informeres
om MSR’s holdning til punkter på studienævnsdagsordenen.
Studienævnet - Øverste politiske organ på Panum
bestående af 5 studenterrepræsentanter og 5
„underviserrepræsentanter“. Tager de endelige
beslutninger om evt. ændringer i studieplanen,
ændringer af kurser, semestre m.v.

1: Sund. Psyk. eksamen og timerne på 2 semester
flyttes til 1 semester

Kom da til MSR møderne der afholdes én gang om
måneden og varer ca.2 timer, og forklar hvad der
er galt, og hjælp os ved selv at deltage aktivt, med
at få ændret på problemerne.

2: Almen Embryologi på 3 semester flyttes til 2
semester.
Cellen på 2 semester bliver mere integreret.

Jo flere hoveder der er i MSR, jo flere problemer
kan der tages hånd om, og forhåbentlig forudse og
forhindre fremtideige problemer

Sermesterudvalg - Udvalg under studienævnet.
Tager sig af praktiske problemer på de enkelte
semestre og afrapporterer til studienævnet. Hvert
semesterudvalg har min. 1 studenterrepræsentant.

3: OSVAL timerne på 3 semester flyttes til 4 og 5
semester, så man har et samlet forløb her.

Alle kan deltage aktivt i MSR, og man vælger
selv sin arbejdsbelastning!
Du behøver ikke at være holdrepræsentant for
at kunne deltage!

Med håb om at se en masse nye mennesker til det
første møde i MSR Torsdag den 27/2 kl.16.00 i
lokale 1.2.15.

Der er ligeledes en lang række andre forslag, og
hele dokumentet kan findes på MSR's hjemmeside.
Alt dette vil der arbejdes på på det kommende
semester!

MVH. Bo Biering-Sørensen
Formand for MSR
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ANNONCER

Annoncer
POSITION AVAILABLE
12-MONTH SCHOLARSHIP

SÅ ER DET NU (NÆSTEN)
KLINIKOPHOLD I GRØNLAND

Would you like to
·
participate in front-line research?
·
spend 6-9 months in a dynamic
laboratory in Leiden, Holland?
·
write a paper for an international jour
nal?
Then you might be interested in our project.

kombiner faglige udfordringer
med strålende naturoplevelser
Ansøgningsskema og Grønlandsbrochure med info
og oversigt over sygehuse, der modtager studerende i sommeren 2003,
kan afhentes på det lokale IMCC-kontor eller
rekvireres ved henvendelse pr. e-mail:

Background:
Vaccines used in developing countries have
recently been associated with non-specific effects,
which are far stronger than can be explained be
preventing the targeted disease. For instance,
live vaccines such as Measles, BCG and Oral
Polio have been associated with beneficial effects
on survival from not just measles, but also other
diseases. On the other hand some killed vaccines,
such as Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine,
have not had the same beneficial effect. The
effects may be amplified by vitamin A. The
mechanisms behind these effects are unknown.

greenland@imcc.dk

Proposed study:
In Holland a method for studying human Dendritic
Cell (DC) responses to various stimuli has been
developed. We plan to use this method to study
the DC responses to different vaccines with and
without vitamin A in order to clarify the
mechanisms behind the non-specific effects of
vaccines. Supervisors will be Dr. Maria
Yazdanbakhsh and Ms Yvonne Fillie.
Relevance:
To our knowledge nobody has addressed these
questions before. The method used is new and
useful for many purposes. Knowledge about the
mechanisms behind the non-specific effects of
vaccines will be very important in order to
understand the immune system and develop optimal vaccination programmes in developing
countries.
We would be interested in talking to you if you
have a keen interest in research. Although
laboratory skills are not essential as long as you
are accurate, tidy and methodological, it would
be preferred. It is also important that you speak
English. We hope that you can start as soon as
possible.
For more information feel free to contact:
Christine Stabell Benn, MD, Dept. of
Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Copenhagen S, Tel.: +45
32 68 83 54, E-mail: cb@ssi.dk
The application should be mailed to Christine
Stabell Benn (address above) as soon as possible.
Dr. Maria Yazdanbakhsh
Professor Peter Aaby
Department of Immunoparasitology
Dept. of Epidemiology Research
Leiden University
Statens Serum Institut

SVENSK MEDICINSTUDERENDE SØGES.
Til medicinsk cd-rom projekt søger vi en svensktalende medicinstuderende, der kan oversætte
fra dansk til svensk og evt. speake/ indtale tekst
til cd-rommen.
Skriv en ansøgning til
Scandinavian Health News,
Bådsmandsstræde 8, 1. sal, 1407 Kbh K,
att.: Stig Ekkert eller send en mail til
mail@scanhealth.dk

i midten af januar 2003
ANSØGNINGSFRIST: TIL FEBRUAR
mvh. Grønlandsgruppen, IMCC

STUDENTERMEDHJÆLPERE!
Der blæser nye vinde over Laboratoriet for Kliniske Færdigheder, og LKF søger derfor endnu
flere studentermedhjælpere.
Færdighedslaboratoriet ved Københavns Universitet og Rigshospitalet har til formål at styrke
den kliniske uddannelse under det medicinske
studium. Træningen i LKF er en forberedelse af
de studerende til klinikopholdene og et supplement til den kliniske ud-dannelse og omfatter
anamneseoptagelse, objektiv undersøgelse og en
række prakti-ske færdigheder, f.eks.
venflonanlæggelse og kateterisation.
Arbejdsopgaverne:
Arbejdsopgaverne for studentermedhjælperne er
deltagelse i færdighedstræning hos de kliniske
undervisere, samt selvstændigt at bistå ved undervisning i udvalgte klini-ske færdigheder, f.eks.
kateteranlæggelse, neurologisk undersøgelse og
meget mere. Studentermedhjælperne skal assistere og selv afløse den til formålet ansatte
sygeple-jerske i spidsbelastningsperioder, under
ferie og selvstændigt varetage træningen af de
medicinske studenter, samt eventuelle andre
undervisningsgrupper ved dag- eller aftenkurser.
Kvalifikationer:
Du skal være medicinstuderende og studiemæssigt
være i 3. eller 4. semester. Der-udover skal du
være fleksibel og besidde gode samarbejdsevner.
Samtidig vil det og-så være en fordel, hvis du
interessere dig for formidling af viden samt har
lidt teknisk snilde..
Arbejdstid:
Arbejdstiden er i øjeblikket estimeret til godt 5
timer ugentlig, men det forventes, at timetallet
fremover vil være højere. Arbejdstiden vil blive
fordelt på månedsbasis i samarbejde med de øvrige studentermedhjælpere og ligger sædvanligvis på hverda-ge.
For tiden aflønnes efter gældende takster (FADL’s
overenskomst for studenterunder-visere). Tiltrædelse snarest muligt.
Henvendelse til Professor Fl. Gjerris telefon 35
45 54 06 (eller e-mail fgjerris@rh.dk) eller til
overassistent Bodil Faurschou 35 45 54 04 (eller
e-mail rh.14475@rh.dk).
Ansøgning bedes sendt til:
Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
så den er Laboratorium for Kliniske Færdigheder i hænde senest tirsdag den 11. fe-bruar
2003.

SOPHUS MEDICAL SØGER
DYGTIG STUD.MED. TIL JOB
SOM MEDICINSK
UDVIKLINGSASSISTENT
Sophus Medical A/S (www.sophusmedical.dk) er
på nuværende
tidspunkt den førende virksomhed i verden inden
for PC simulatorer til akut medicinsk uddannelse.
Sophus Medical indgik i december 2001 en omfattende alliance med Laerdal, der er verdens
førende leverandør af produkter til træning inden for hjertestop og akut medicinsk behandling.
Laerdal og Sophus Medical arbejder nu globalt
for at udvikle og implementere simulering i uddannelsen af sundhedspersonale. Derfor har vi
brug for at udvide vores medicinske udviklingsteam, som idag tæller omkring 10 læger og 4
medicinstuderende..
Arbejdsområder for medicinsk udviklingsassistent:
Assistere i udvikling af fysiologiske og
patofysiologiske modeller
Udarbejdelse af medicinske projekt
beskrivelser
Deltage i forskningsprojekter
Koordinering med eksterne læger og
udviklings afdeling i Indien
Krav:
Interesseret i læring, medicinsk pæda
gogik og IT
Interesse for fysiologi
Fagligt velfunderet fase 2 studerende,
evt erfaring fra intensiv afdeling som
VT’er eller lign.
Arbejdsomfang: 15-20 timer ugentligt
Mulighed for arbejde eftermiddag/aften
Flittig og velvillig til at yde en ekstra
indstats i pressede situationer
Gode mundtlige og skriftlige engelsk
kundskaber
Sophus Medical tilbyder arbejde i en international vækstvirksomhed i et højt fagligt miljø af
læger, dataloger, undervisere og mange eksterne
samarbejdspartnere idenfor den medicinske verden. Løn efter kvalifikationer. Ansættelse snarest.
Skriftlig ansøgning med CV og seneste karakterbevis sendes til:
Sophus Medical A/S
Esplanaden 18
1263 København K
Att.: Khurram Jamil, læge
Medicinsk direktør

STUDENTERMEDHJÆLPER
SØGES!
Til medicinsk endokrinologisk afdeling PE, Rigshospitalet sø-ges en studentermedhjælper 10 timer ugentligt fra 15.02.03 (gerne før)
Arbejdet består hovedsageligt i at finde journaler frem til ambulatoriet og diverse konferencer
samt at lægge journaler på plads.
Endvidere diverse ad hoc opgaver.
Arbejdstiden er fleksibel, dvs. kan indrettes efter dine behov, dog således at du kommer 3
gange om ugen.
Henvendelse:
Ledende lægesekretær Pia Kristiansen tlf.
3545 2399

KORET PARADOX SØGER NYE
MEDLEMMER
Se www.paradox.suite.dk
Vi er 20-45 år, synger onsdag aften, nær Kbh. H.
Erik 36 44 10 81
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PROJEKTSTUDERENDE
SØGES TIL

Hov, de glemte cellemembranen …
Baggrund:
Det traditionelle billede af signaltransduktion
er en receptor, der aktiveres af et hormon, og
som sender et specifikt signal over cellemembranen og ind i cellen. Den naturlige
signaltransduktion kan så moduleres af toksiner
eller lægemidler.
Den traditionelle opfattelse mangler imidlertid,
at signaltransduktion foregår i en cellemembran,
og membranen ikke blot er et ligegyldigt medie,
men derimod en struktur, der kan påvirke
membranproteiners funktion meget drastisk.
Helt nye studier har imidlertid vist, at det er
meget vigtigt, hvordan membranen er opbygget
for eksempel spiller lipidmembranens fysiske
egenskaber som membrantykkelse og –stivhed
en afgørende rolle for aktiviteten af fysiologisk
set vigtige receptorer og ionkanaler.
Projektet:
GABA er et af de allervigtigste transmitterstoffer
i hjernen. Det stimulerer GABA receptoren, hvilket medfører en depolarisering og dermed en
hæmning af aktiviteten i nervecellen. Fysiologisk medfører stimulering af GABA receptoren
afslapning eller søvn. Alkohol, stesolid, valium
og anestetika virker netop ved at aktivere GABA
receptoren.
Vi ønsker at undersøge, hvordan GABAA-receptoren reguleres af cellemembranen.
Teknikker, som du vil stifte bekendskab med:
Celledyrkning
Ekspression af GABA receptoren i
mammale celler
Elektrofysiologiske studier (voltageclamp) af GABA receptorens strøm
Farmakologiske undersøgelser af GABA
receptoren
Kontakt:
Thomas Werge, Forskningschef
Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri
Sct. Hans Hospital
Tlf. 4633 4968
E-mail: thomas.werge@shh.hosp.dk

FODTERAPEUTSKOLEN
søger stud.med. til undervisning i anatomi/fysiologi - specielt underekstremiteterne. Bog F. Bojsen-Møller:
Bevægeappararets anatomi. Undervisningen skal
foregå i dagtimerne i perioderne februar-juni og
september-januar hvert år. Ca. 70 timer pr. periode med ca. 4-8 timer pr. uge fordelt på 2 á 3
dage.
Ansættelse på timelærer-kontrakt fra 28.02.2003.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV
for timelønnet undervisning
og udgør pr. 01.04.2002 kr. 281,10 pr.
undervisningstime incl. forberedelse +
12½% feriegodtgørelse.
Der vil være mulighed for at overtage materiale
fra vores nuværende underviser,
samt blive sat ind i stoffet.
Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning
om hvor langt du er i studiet bilagt dokumentation for gennemgåede/beståede dele af studiet
til:
FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100 København Ø
Att. Forstander Kirsten Bernth

LÆSEMAKKER, 12. SEM SØGES.
Sparringspartner søges til afslappet, men grundig gennemgang af de store emner og evt. journaler, gerne et par gange ugentligt.
Jeg er tilknyttet RH.
Ring på 35 83 14 34

ANNONCER
BOLIG SØGES!
Til amerikansk udvekslingsstuderende søges
møbleret lejlighed/delelejlighed med adgang til
køkken og bad i perioden 23. marts-19.april 2003.
Centralt i KBH, tæt ved transport.
Henvendelse: International medarbejder Suzanne
Andersen, tlf. 35 32 70 57

TESTPILOT
Brugen af simulation i uddannelsen af sundhedspersonale er inde i en rivende udvikling.
Simulationstræning sker på forskellige niveauer.
Færdighedstræning som eksempelvis hjertemassage på dukke uden arme og ben, fuld skala
simulation ved brug af avanceret dukke koblet
til computer med mulighed for luftvejsobstruktion og endelig microsimulation på computer.
Microsimulationsprogrammer træner fastlagte
protokoller og den kognitive proces i behandlingen af en patient således, at indlæring og fastholdelse af viden forbedres. Sophus Medical er
førende inden for udvikling og anvendelse af microsimulation. De har bl.a. produceret ResusSim
Prehospital til træning af ambulancepersonel og
ResusSim Inhospital til træning af sundheds-personale på hospital.
Sophus Medical er i øjeblikket ved at udvikle et
program der skal indgå som et element i uddannelsen af "medic's" i den amerikanske hær. I den
forbindelse vil Sophus Medical gennemføre et
pilotprojekt, der skal afklare, hvorvidt medicinstuderende kan fungere som testere under udviklingen af microsimulationsprogrammer. Testen
vil omhandle feedback på brugervenlighed, grafik, faglige indhold, sammenhæng i forløb, lokalisering af evt. fejlprogrammering mv. Sophus
Medical har i den forbindelse behov for 8 medicinstuderende til et testhold.
Testningen vil foregå på Sophus Medical som
ligger tæt på østerport station. Tidspunktet for
testningen vil være om aftenen kl. 16.00 - 19.00,
første gang 10 februar. Projektet vil forløbe over
de næste tre måneder og kræve fremmøde 1-3
gange om måneden afhængig af behov. I pilotprojektet vil aflønningen være et microsimulationsprogram til en værdi af kr. 2100. Du
vil i løbet af projektet opnå læring indenfor forskellige former for akut behandling og microsimulation. Der vil på længere sigt være mulighed for fast ansættelse, herunder på et testhold,
såfremt pilotprojektet opnår gode resultater.
Kontakt
Søren Stagelund på stagelund@sophusmedical.dk
hvis du vil høre nærmere eller er interesseret i
at deltage. Giv en kort beskrivelse af dig selv og
hvorfor du vil være med.

NEUROLOGISK AFDELING,
NÆSTVED SYGEHUS
Der findes ledigt vikariat. Lær praktisk neurologi.
Henvendelse til overlægerne, Neurologisk afdeling, Næstved Sygehus, 4700 Næstved,
tlf. 55721401, lokal 4164

VIL DU SPARE 1000 KR. PÅ
DIN FERIE?
Vi er 2 medicinstuderende, som har 2 gavekort
på ialt 10.000 til Delta Airlines da vores fly
sidste sommer var overbokket. Så hvis du kan
tage din sommerferie med Delta A. specielt
mellemamerika og USA / og den koster op mod
det beløb, og du rejser inden 1/9-03, kan du nu
spare 1000,- på hver 2 billetter á 5000,-, hvis du
kontakter os.
Martin 51946014
Maria 20493211

INTERNATIONAL MARKEDSDAG 2003
Kom og hør om studie- og praktikmuligheder i
udlandet fredag den 21. februar 2003 i Festsalen
på Frue Plads, kl. 10-16
Ligesom sidste år har universitetet inviteret en
række internationale organisationer og institutter til at deltage i en International Markedsdag.
Hvis du overvejer at tage en del af din uddannelse i udlandet, er Markedsdagen en oplagt
mulighed for at få inspiration og danne dig et
overblik over dine muligheder.
Ved boderne i Festsalen vil du kunne få individuel information og vejledning om studie- og
praktikmuligheder i bl.a. Australien, USA, Canada og Europa. Derudover vil der i løbet af
dagen
blive
afholdt
forskellige
informationssessions, og i caféen i Festsalen vil
du dagen igennem kunne møde både internationale studerende og danske studerende, der har
studeret i udlandet. Et mere udførligt program
vil foreligge senest medio februar.
På Københavns Universitets Internationale
Markedsdag kan du blandt andre møde:
·
Australian Trade Commission
·
Institut Français
·
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright
Kommissionen
·
Europa Kommissionen & Europa Parla
mentet
·
Care Danmark
·
Læger uden Grænser
·
Øresund University
·
Det internationale Kontor ved Køben
havns Universitet
·
Fakulteterne ved Københavns Univer
sitet
Vel mødt til International Markedsdag

UNDERVISER SØGES:
2 undervisere søges til undervisnings i hvert af
følgende fag:
Sygdomslære og mikrobiologi.
Farmakologi
Undervisningen foregår en hverdags aften om
ugen ´a 3 timer.
Dvs I alt 17 undervisnings gange.
Lønnen er ca 300 kr/time incl. ferie penge.
Undervisnings niveauet svarer ca. til sygeplejerske niveau.
Bøger m.v udlånes af undertegnede.
Personer med tidligere undervisnings erfaring
foretrækkes,
dette er dog ikke et krav.
Skriftlig ansøgning skal sendes snarest muligt på
nedenstående e-mail adresse.
For yderligere information m.v kan vi kontaktes
på:

Info@pharmaxam.dk

BOLIG!
Jag är en tjej på 18 år som kommer från Sverige.
Jag ska börja studera till
läkare vid Köpenhamns Universitet. Jag söker
någon form av boende i
Köpenhamn; lägenhet, rum osv.
Jag, Bianca, kan nås på telefon:
+46736285265 eller +4621129240
mail: stammler.jaliff@alum.mit.edu

BØGER SÆLGES
Fase II
Dermatologi og Venerologi, Weismann
m.fl., 3. udg., FADL, 280,Børne- og ungdomspsykiatri, Thomsen
og Skovgaard, FADL, 200,Alle bøger er nye, ubrugte og uden understregninger.
Jeannette på 32 57 48 52 / 61 70 02 42
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VAGTBUREAUET

DIVERSE INFORMATIONER
FRA FADL’S SEKRETARIAT
Håber at I er kommet vellykket gennem Jeres eksamener og har I derfor har tid til at læse lidt i MOK igen.

Kandidater
Først et stor tillykke til de medlemmer som er blevet
kandidater her i januar måned 03. Er du blevet kandidat behøver du ikke at give besked til sekretariatet, da
sekretariatet allerede har registreret at du er blevet
kandidat.

Kontingentbetaling
FADL’s repræsentantskab har færdigbehandlet budgettet for år 2003. Repræsentantskabet har besluttet
at kontingentet stiger med 45,00 kr. halvår. I forhold til
FADL’s budgetter var der i år 2001 et underskud på
470.000 kr. og det forventes at underskuddet for år
2002 vil være omkring 200.000 kr.. I forbindelse med
regnskabet for år 2002 vil det senere blive bragt en
detaljeret oversigt i MOK.
Kontingent andrager for år 2003 795,00 kr. pr. halvår,
og kontingentet er sammensat af følgende andele:
Kredsforeningen = 576,00, Hovedforeningen 210,00
og 9,00 kr. går til Forhandlingsfonden.
Kontingentopkrævningerne vil blive udsendt først i
februar måned, med betalingsfrist den 1. marts år
2003.

VINTERHVERVE-KAMPAGNEN:
KURSUS I OPERA & PSYKIATRI ~ TIRSDAG DEN 18/2 KLOKKEN 17-19, HADERUP
AUDITORIET
Husk at bestille bøger/ stetoskoper, til udlevering ved
kursus-start. Bestilling senest 7/2 kl. 17.00 på vagtbureauet
HVORDAN AFSPEJLES PSYKOPATOLOGISKE SYMPTOMER SIG I ORKESTERETS LAGDELING I DE
STORE OPERAKOMPONISTERS VÆRKER?
Der vil blive demonstration via musikeksempler og
der kræves ingen musikalske forudsætninger
Fremmøde på kurset er obligatorisk for udlevering af
bøger eller stetoskop, husk at medbringe studiekort
eller andet ID.

KURSUS I ELEMENTÆR
BRANDBEKÆMPELSE /
KURSUS I GENOPLIVNING.
Hvem skal på brandkursus:
Alle FADL-vagter, som ikke har et brandkursus. Har
du gennemgået brandkursus for nylig kan du få dispensation mod relevant dokumentation.

Indberetning af faglige kontingenter

Hvem skal på genoplivningskursus:

Sekretariatet har i januar måned 03 sendt oplysninger
til skattevæsenet vedrørende kontingentindbetalingerne
for år 2002.. Størsteparten af FADL’s medlemmer har
betalt 1.500 kr. Du er meget velkommen til at kontakte
sekretariatet for yderligere oplysninger med hensyn til
kontingentindberetningerne. Ønsker du en bekræftelse
på ”indbetalte kontingenter” kan denne rekvireres via
sekretariatet

Alle FADL-vagter. I dette semester bliver der plads til
ca. halvdelen af alle – resten skal på kursus til efteråret.

Kontingentfritagelse:
Repræsentantskabet har tidligere besluttet at følgende
forhold skal være tilstede for at opnå kontingentfritagelse.
Erasmus/Nordplus ophold
”Orlov” fra studiet
Medlemskab af anden fagforening.
Bevilling af paragraf 42/43
Kontingentfritagelse kan kun bevilges i forhold til ”hele”
kontingenthalvår, og bevilges ikke for perioder under 6
måneder. Ved kontingentfritagelse er der ikke mulighed for at være vagtaktiv via FADL’s Vagtbureau..

FADL’s indmeldelsesregler:
Af en eller anden årsag, er der opstået et rygte om, at
fase2-medlemmer ikke skal betale kontingent ”tilbage
i tiden” – dette er ikke korrekt. De medlemmer som
ikke vælger at være medlem af FADL fra studiestart
– skal betale kontingent ”tilbage i tiden”. For er par år
siden blev reglen ændret så tilbagebetalingen højst
andrager l år,. incl. indeværende halvår. Tidligere var
tilbagebetalingsperioden 3 år. .

FADL’s udmeldelsesregler:
Udmeldelse af FADL skal ske med l måneds varsel –
før kontingenthalvårets begyndelse, hvilket vil sige at
sekretariatet skal have besked inden l. januar og inden
1. juli, da FADL’s kontingenthalvår påbegyndes l. februar og l. august
Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda

Hvis du:
- Er på hold, uanset type.
- Har fast tilknytning til en afdeling i HS.
- Er Ventilatør, cardiologi- eller dialyseassistent eller
- Var på SPV-kursus i efteråret og har bestået eksamen i basal humanbiologi.
Skal du melde dig til kursus i dette semester.
Tilmeldingsblanketter til begge kurser findes i semesterhæftet.

Sundhedsfaglig
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Brian Bjørn:
bb@fadl.dk
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.
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BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 6 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning med lukket system
på indlagte patienter, og arbejdstiden er 8-14 i weekends og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidig og har et godt samarbejde både indbyrdes og med de andre ansatte
på afd. 3011.

Krav:
- Du skal kunne tage vagter i Påsken og i sommerferien
- Du skal kunne tage blodprøver
- Du skal kunne deltage på holdmødet den 17. marts
kl. 17.00
- Du skal kunne være på holdet i min. 1 år

Oplæring:
2 lønnede følgevagter á ca. 3 timer samt introduktion
til afdelingen.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 13. februar 2003 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB
eller holdleder Laura, tlf.: 39290427

STIKKEHOLD 1603 RH SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER
Stikkeholde 1603 på Rigshospitalet klinisk biokemisk
afdeling 3011 søger 5 nye stikkere til holdet.
Vi er et hold på omkring 25 FADL-vagter, der alle
hverdage tager blodprøver på afdelingerne mellem klokken 08.00 og 14.00. En vagt bliver hver dag til klokken
14.30 og dækker skadestuen. Der er altid 5 FADLvagter på arbejde hver dag, så der er altid nogle at
holde kaffepause med.

Krav for at komme på holdet:
·
Du SKAL have bestået SPV-kurset.
·
Du SKAL kunne tage blodprøver.
·
Du SKAL kunne tage tre på hinanden følgende følvagter (med løn) i starten af februar.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Karen Boje på
karenboje@hotmail.com, og ellers skriv en ansøgning
og send den til Vagtbureauet. Ansøgningsfrist er den 7.
februar 2003.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYT MEDLEM
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.
Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialysebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. overvågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.
Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialysebehandling på intensive og andre afdelinger samt mulighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.
Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel.
Angående antallet af vagter om måneden, skal du
kunne tage 6-7 vagter, hvis du primært vil arbejde
med de stabile kroniske dialyse patienter, og 8 vagter
hvis du vil dialysere de mere akutte patienter.
Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

VAGTBUREAUET
HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?

Vi er et velfungerende VT-hjemmehold på Østerbro,
der søger et nyt holdmedlem til pasning af en 1 1/2 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 hele døgnet er at suge efter behov (typisk 2-3 gange pr. vagt – afhængig af om han
er snottet eller ej) og når han sover skal vi desuden
holde øje med traceostomien så han ikke trækker den
ud. Om dagen tager forældrene sig selv at alle plejeopgaver, på nær den tid hvor han er i vuggestue – der
er det pædagogerne der trøster og leger. Vi er selvfølgelig med i vuggestuen, hvor vores opgave ligeledes
er at holde øje med tracheostomien og suge ved behov. Desuden er det os der giver han mælk i sonden i
vuggestuen. Vi arbejder i 12-timers vagter og dækker
hele døgnet alle ugens dage.

Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genoplivning!

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsområde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-,12
aflednings- og esophagus-EKG.
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.

For at komme i betragtning er du:
Vi ønsker os du:
· er VT’er, gerne BVT’er, er glad for små børn, kan tage
3-4 vagter pr. mdr.; både dag- og nattevagter (7.1519.30 og 19.15-7.30), vil blive på holdet i længere tid
af hensyn til drengen, da han knytter sig til os, kan
komme til vores næste holdmøde d. 17/2 kl. 17.00

Vi tilbyder:
· pasning af en dejlig, kærlig, sjov 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, eget fjernsyn med video på drengens værelse og kaffe-, thekasse, et ”gammelt” og
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.
Vi regner med at indsuplere dig som vagttager fra og
med marts måned, så derfor skal du afholde følgevagterne i løbet af februar. Passer det dig dårligt kan
du prøve at ringe alligevel – måske kan vi finde på et
eller andet!
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: 14/2 kl.16.00 på vagtbureauet.

STIKKEHOLD 1605 SØGER 10
NYE MEDLEMMER
Holdet arbejder på Frederiksberg hospital. Her tager vi
blodprøver og EKG’er, i ambulatoriet, på afdelingerne
og i private hjem. Arbejdsopgaverne er fordelt, så man
i perioder laver det samme.
Til alle funktioner vil der forudgående være oplæring.

Krav til ansøger:
-

Du skal have taget SPV-kurset
Min. 200 SPV-timer
Kunne blive på holdet resten af året
Tage 4 vagter hver måned.

Vi er 6 på arbejde i hverdagene og arbejdstiden er fra
8-13 eller 7.30-14. I weekenden er der 2 på arbejde
både lørdag og søndag fra 8-14. Holdets størrelse er
pt. 30, men som det fremgår, øges dette til 40.
Det understreges at du som minimum skal kunne blive
på holdet resten af året.
Folk med erfaring for blodprøvetagning vil blive foretrukket.
Folk der tidligere har søgt uden held er være meget
velkomne til at søge igen.

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. februar 2003
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatører til
ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. elleve medicinstuderende, der indgår som
fast personale på kardiologisk afdeling B på RH, som
kardiologiske assistenter.

Skriftlig ansøgning skal være vagtbureauet i hænde
senest:
Mandag d. 10 februar kl. 1200.

· Færdig med fase 1.
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VTtimer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter
(minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit (mindst) frem til årsskiftet 2003/2004.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel på 7./8. semester (, der er vores målgruppe).
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl om
du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagtgennemsnittet.
· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
· Høj løn fra selvstændig pulje.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 17. februar 2003 kl. 15.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler torsdag d.
20.02.2003 kl. ~14 på afd. 2.14.3 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Sune B. E .W.
Räder på tlf. 3584-0650 / 2080-6655 / 3545-2875 eller
e-mail: landskrona@wanadoo.dk .

VENTILATØRER SØGES TIL
RIGSHOSPITALET.
Fasthold 4409 på Rigshospitalets afdeling 2094 (neurokirurgisk intensiv) søger 2-3 nye ventilatører, der
kan starte snarest. Vi er et lille hold med 9 nuværende
medlemmer, der dækker de perioder af måneden, hvor
afdelingen monitorerer epilepsi-patienter. Vi indgår derfor
ofte i samarbejde med afdelingens læger, sygeplejesker og neurofysiologi-assistenter. Derudover indgår
vi i afdelingens normale rytme mht pleje af de øvrige
patienter på afdelingen.
Der kræves max 4 vagter månedligt af holdets
ventilatører, og vagterne planlægges på et månedligt
holdmøde.
Interesserede kan ringe til holdleder Dennis Röser på
32966840 / 22331621 eller skrive på
phoenix@stud.ku.dk
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Basisgrupper
HJERTESTOP

Månedsmøde onsdag 5 februar kl. 16.00 i FADL´s
mødelokale

Er du rustet til at stå med ansvaret for at gennemføre hjertestopbehandling som lægevikar eller nyuddannet læge? Er dit svar på dette spørgsmål nej, er SATS's "Kursus i avanceret hjertestopbehandling for
medicinstuderende" måske noget for dig. Kurset blev opstartet efteråret 2002 og bliver gennemført ved
brug af faciliteter ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation, KAS Herlev. Underviserne er medicinstuderende ansat ved instituttet.
Program:
TID
10.00–
11.00

STED
KONFERENCELOKALE

EMNE
Introduktion og teoretiske oplæg:
1. Medicinering
2. Kommunikation, ledelse & samarb.
3.Behandlingsprotokol

11.00–
12.00

K1 og M1

Færdighedstræning
· Defibrillator
· Hjertemassage og medicinering
· Ventilation med maske og pose

12.00–
12.30

KONFERENCELOKALE

Frokost

12.30–
15.30

K1 og M1

Cases

15.30–
16.00

KONFERENCELOKALE

Alle ikkemedlemmer 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.
PS: Udvalgsmøde, Traumedage i forlængelse af
månedsmøde. Status og videre planlægning.

FILMKLUBBEN P8’N.

Afrunding

Næste kursus: Lørdag 22 februar.
Mødested og tid: Foyer, KAS Herlev kl. 09.50.
Tilmeldingsfrist: 17. februar. (Søren: stagelund@stud.ku.dk)
Kursusafgift: kr. 30 (gælder ikke SATS-medlemmer).
Hjemmeside: www.studmed.ku.dk/sats/

INDKALDELSE TIL GIMS GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR
2003 KL 16.00 I LOKALE 9.2.3
Dagsordnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Fremlæggelse af case med hypoglykæmisk
patient i skadestue.
3. Nyt fra udvalgene
4. Eventuelt

Valg af dirigent.
Beretning om aktiviteter i det forløbne år og foreningens nuværende stilling.
Regnskabs fremlæggelse.
Godkendelse af beretninger og regnskab.
Indkomne forslag
Valg af formand - valgperiode 1 år.
Valg af kasserer - valgperiode 1 år.
Valg af sekretær – valgperiode 1 år.
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år.
Evt.

Forslag til punkter kan mailes til mfranthe@stud.ku.dk
Årets første GIM møde er allerede i dag onsdag d. 2. oktober !!
Dette bliver et kort lille møde, hvor vi siger velkommen tilbage efter eksamenslæsning/vinterferien. De
størrer ting f.eks planlægning af foråret med videre tager vi på generalforsamlingen.

Hvad er GIM:

Gruppen for Integreret Medicin (GIM) er en forening for medicinstuderende, der gerne vil vide mere om
de mange alternative og komplementære behandlingsformer, som vi (desværre) høre meget lidt til under
vores uddannelse. GIM repræsentere en åben og fordomsfri, men stadig kritisk indstilling overfor
behandlingsformer, vi ikke kender til. Da vi som kommende læger skal behandle patienter, der ofte
forsøger sig med alternativ behandling, mener vi at man som medicinstuderende bør interessere sig for
disse behandlings former. I sit kommende arbejde som læge kan man måske selv bruge eller henvise til
dem (eller advare mod dem !?) - et er i hvert fald sikkert, man kan ikke lukke øjnene og ignorer dem. I
GIM diskutere vi alternativ behandling i et fordomsfrit forum, arrangere foredrag på panum, tager ud og
besøger alternative behandlere og mange andre spændende ting.
Og GIM´s første møde 2003 er altså onsdag d. 5. februar kl 16.00 i lokale 9.2.3 (næsten overfor MDB), og
er selvfølgelig åbent for alle nye og gamle gimmere – vel mødt !
Mvh GIM

MÅNEDSSTÆVNEMØDE
Så er det atter tid til månedsmøde for alle nye og gamle sexeksere….
Kom og hør om sexekspressen, hvis du ikke kender os.
Kom og fortæl dine eksamenshistorier til vennerne. Kom og hør om vores
forrygende weekendseminar fra d. 21-23/2
Kom bare !!
(Vi er ved de runde borde i kantinen torsdag d. 6/2 kl. 19:00)
MVH

Sexekspressen

Hermed indkaldes til opstarts/filmvælger eftermiddag + aften, torsdag d. 6/2 kl. 16.30. Mødet
vil om muligt foregå i Studenterklubben, skulle
dette ikke kunne lade sig gøre, rykkes det til
Kantinen.
Alle interesserede er velkomne 1. som 13. semester.
Første del af mødet består i at få styr på et par
formaliteter, dernæst vælges hvilke film der skal
vises i løbet af semestret.
Vi vælger film i kategorier og temaer og alle
ideer er velkomne. (Der skal dog tages forbehold
for vores begrænsede udvalg.)

Vel mødt
Formanden

VIGTIG INFORMATION FRA
EDB-STUDIESALENE

Bygn. 21.1 har fået ny maskinpark.
Vi vil i den forbindelse gøre opmærksomme på, at
der nu kun er diskettestationer tilknyttet de yderste maskiner i hver række. Til gengæld er der nu
USB-porte (Universal Serial Bus) tilgængelige på
fronten på hver eneste maskine.

Antivirus politik ændres

EDB-studiesalene vil fremover føre en mere aggressiv politik på antivirus området. Vi bibeholder
vores SOPHOS antivirus program, men ændrer det
således, at alle filer indeholdende virus fremover
automatisk slettes. For at give brugerne en chance
for ikke at miste eventuel vigtig data, vil disse
ændringer først træde i kraft om 14 dage (d. 19/2
03).
Det anbefales at tage en backup af de vigtigste
dokumenter man har liggende på sit p-drev.

Generelt om backup

Vi vil gerne opfordre alle til at være rigtig flinke
til at tage backup af deres dokumenter. Specielt
data som kun er glemt på floppy-drev (disketter)
er meget udsatte.
Vi har dagligt henvendelser fra folk, hvis diskette
er ødelagt.
En god regel er at gemme sit arbejde minimum 2
steder, eksempelvis diskette, USB memorystick,
p-drev eller hjemmecomputer.

Teilum computersalene

Husk at vi har 36 computere stående i Teilum, som
alle studerende har adgang til dem i tidsrummet 818, dog undtaget når der er undervisning. Du skal
bruge dit KU ID-kort samt pinkode for at komme
ind. Computerne finder du på første sal – op af
vindeltrappen ved auditorierne.
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LAAAAAAAANG FREDAGSBAR
TIL MOK

Debat

Hvorfor tror lægestuderende og læger,
at de ER guddommelige formidlere?

Efter en forhåbentlig veloverstået
eksamen er det atter tid til at læske
ganen i studenterklubbens
hyggelige lokaler!!
Dans til de inciterende rytmer.
Drik en velfortjent øl.
Fortæl dine eksamenshistorier til
vennerne.
- Feat. særlig ølbar til ham og
hende!
Det foregår i studenterklubben
Fredag d. 7/2 fra 11-24
-Og husk nu, kun adgang med
studiekort til det
sundhedsvidenskabelige fakultet

Kan lægestuderende lokkes til at interesse sig for
fag, som de ikke skal til eksamen i? Næppe, siger én
af deres talsmænd. Det er kun obligatoriske fag og
kurser, man kommer til. Så til trods for den nye
studieordning, der skulle gøre lægeuddannelsen til
et selvstændigt universitetsstudium, så forsætter
trenden fra gymnasiet åbenbart.
Det passer meget godt med vores erfaringer med
kommunikationsundervisningen, hvor bl.a. deltagelsen på 4. semester er sløj. Det, vi som undervisere
hører er, at de studerende efter egen vurdering har
alt for travlt til sådan noget udefinerligt noget som
at få redskaber til, hvordan man skriftligt og mundtlig formidler på ordentlig måde. Især når man ikke
skal til eksamen i det.
På introkurserne fremgår det ellers med lysende klarhed, hvor problematisk det for mange er at formidle
på forståelig vis både skriftligt som mundtligt.
”Jamen, vi er lægestuderende, det lærer vi automatisk undervejs, det kommer bare til os. Når man
bliver læge, så bliver man også formidler”.
Rent nonsens! Op til 90% af Patientklagenævnets
klager drejer sig netop om fejlslagen kommunikation. Og ansvaret for kommunikationen er jo lægens,
ikke sandt?
For nu at være rigtig provokerende, så har vi bl.a.
oplevet, at nogle unge mandlige lægestuderende af
udenlandsk herkomst har alvorlige problemer med
blot en enkel mundtlig fremstilling. Det er tankevækkende, at vi aldrig ser netop disse studerende til
kommunikationsundervisningen på 4. semester. Her

MVH
Husgruppen

Nyt medlemstilbud
til fadl-medlemmer
Får du takykardi når du tænker på ord som Romano-Wards
syndrom, Long-Ganong-Levine syndrom, The FBI
Tachycardia, Brugadas Syndrom m.m. så er dette måske noget
for dig ?
FADL har etableret et helt fantastisk medlemstilbud.
Du kan nu erhverve Sandøe & Sigurds Kliniske
Elektrokardiologi med tilhørende Klinisk EKG Atlas for kun
450 kr, hvilket er ca. 65%’s rabat.
Bogen er et must for enhver wannabee kardiolog og et nyttigt
opslagsværk for kommende ortopæd’er der ønsker at kende
forskel på AMI og arytmi.
Skal du på FADLs EKG kursus, er det en god idé at erhverve
sig bogen, da den bruges som lærebog for undervisningen.
Er dette noget for dig, så tag hen på Københavns Kredsforening på Panum Instituttet.
Bogen skal betales kontant, og tilbuddet gælder for alle FADL
medlemmer.

kunne de netop lære det, som de med en vis sandsynlighed senere vil få problemer med i klinikken.
Hvad er det egentlig, vi tilbyder? Betragt
kommunikationsundervisningen som en sproglig dåseåbner, som alle kan have stor gavn af at lære at
bruge såvel fagligt som privat. I lærer bl.a. at holde
foredrag, aflæse kropssprog og kan lære at bruge
stemmen med både autoritet og overbevisning.
Som et led i denne undervisning på 4.semester kan
I få hjælp til OSVAL, en hjælp, som vi ved kan give
nogle aha-oplevelser, som sætter gang og tempo i en
skriveproces, der er tung for mange.
Overvej, hvordan jeres kommunikation i dagligdagen er. Er den perfekt og velfungerende, så behøver
I selvfølgelig ikke komme til kommunikationsundervisningen, heller ikke selv om I kan lære at
anvende en mængde værktøjer, der kan forbedre jeres formidling – både den private og den faglige.
Men har I oplevet fx at blive uvenner med nogen, at
kæresten - eller kemilæreren - ikke forstod jer, at I
er så uinteressante at lytte til, at folk omkring jer
hurtigt smutter, når I dukker op, og at ingen - heller
ikke MOR - forstår jer, så er kommunikationsundervisningen noget for jer.
Venlig hilsen,
Marianne Scheele, journalist og underviser på 1. og
4.semester
PS For bl.a. de, som nu ærgrer sig over, at de syltede
kommunikationsundervisningen, bliver der udbudt et
intensivt 3 x 3 timers intensivt kommunikationskursus i august. Der er tale om et kvalifikationskursus
for især stud.med. og stud.odont.’er, der ønsker at
deltage i kommunikationsundervisningen som lærere.
Interesserede undervisere på fakultetet er også velkomne.
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KENDER DU IMCCS ULANDSGRUPPE ?
HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED PRIMÆR SUNDHED I BOLIVIA
ELLER GHANA ?
HAR DU LYST TIL ET EVENTYR ?
- SÅ ER ULANDSGRUPPEN MÅSKE NOGET FOR DIG….!
Ulandsgruppen har i øjeblikket 3 projekter, heraf findes 2 i Bolivia (Azurduy og San Lucas) og 1 i Ghana (Tumu). Formålet
med projekterne er at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og med opbakning fra lokalbefolkningen.
På projekterne arbejder man med primær sundhed i nogle af verdens fattigste områder. Strategien bygger på WHO's
Primary Health Care som søger at udbrede kendskabet til sundhedsfremmende adfærd. For at opnå de overordnede formål
arbejder IMCC på at styrke det eksisterende sundhedssystem
i landdistrikterne, ved f.eks. at deltage i de nationale
sundhedsprogrammer omhandlende f.eks. vaccinationsprogrammer, mødre- og barnsundhed og ernæring. Ofte er problemet, at disse udmærkede sundhedsprogrammer ikke når
ud til landbefolkningen, da der mangler midler, lige fra
læger, sundhedsklinikker, uddannelse, medicin og planlægning, til vilje og motivation.
Arbejdet sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab i forhold
til den lokale befolkning. Ulandsgruppen lægger vægt på, at
sundhedsproblematikken skal ses på baggrund af befolkningens generelle økonomiske, politiske, kulturelle og sociale
forhold. Endvidere tilrettelægges aktiviteterne udfra et
bredt kendskab til lokale sygdomsopfattelser og traditionelle behandlingsmetoder.
Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og såvel par som enlige har mulighed for at blive udsendt,
og der stilles ikke specifikke krav til en evt. partners faglige baggrund. Den medicinstuderende skal på
udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester – man kan derfor godt søge om optagelse før!
Der afholdes udtagelsessamtaler én gang om året i februar måned, hvor der udtages 2 rotationer til hver af de 3 projekter – altså i alt 6 rotationer!
Udsendelsestidspunkterne for Bolivia-projekterne er 1. juni/1. december og for Ghana-projektet 1. juli/1. januar. Man vil således blive udsendt efter henholdsvis 9 eller
15 måneders forberedelse. Udsendelserne varer i 14 måneder. I starten af udsendelsen arbejder man med en ”gammel” rotation, der er i sidste halvdel af deres udsendelse,
og efter ½ år bliver man selv den erfarne, der modtager og oplærer nyudsendte. Dette skal sikre kontinuitet og erfaringsoverførsel på projekterne.
Foruden de 14 måneders udsendelse forpligter man sig til at deltage i forberedelse af egen udsendelse samt at fortsætte i Ulandsgruppens arbejde i ét år efter hjemkomst
fra projektet.
I månederne op til udtagelsessamtalerne vil der blive afholdt aftenarrangementer på alle 3 universiteter, hvor tidligere udsendte vil fortælle om projekterne, vise
lysbilleder og besvare spørgsmål. Disse arrangementer vil blive annonceret i god tid i medicinerbladene.
For at komme til samtale skal man skrive en ansøgning til Ulandsgruppen. Ansøgningsvejledninger vil ligge på dit lokale IMCC-kontor i begyndelsen af det nye år samt
blive udleveret til aftenarrangementerne.
Hvis du vil vide mere så kig ind på vores hjemmeside www.imcc.dk/uland , kig ind på vores kontorer eller ring til Lone & Thomas (86 16 60 08) eller til Maja & Jakob (38
11 21 92)

FLUGTMULIGHEDER I
SOMMERFERIEN
Tag med research exchange til fremmede
lande. Mulighederne er i år store kom til bla.
Mexico, Grækenland og Catalonien.
Vi tilbyder 4 ugers – 6 måneders ophold med
kvalificeret forskning og stort kulturelt/socialt
udbytte.
Ansøgningsfristen på sommermånederne er den
28. februar. Vil du gerne af sted i efterårssemestret så ansøg 3-4 måneder før afrejsedato.
Yderligere oplysninger om forsknings projekter, i de lande vi har kontrakt med, findes på
www.ifmsa.org/score
Kontakt os på nore@imcc.dk
Vi har kontrakter med Mexico, Grækenland,
Catalonien, Italien og Kroatien
Forskning er fedt… forskning i udlandet er
federe!!!

EXCHANGE
Exchange gruppen holder semesterets første
månedsmøde torsdag den 6.februar kl 17:00.
Mødet finder sted på IMCC- kontoret og alle
intereserede er velkomne. På mødet bliver
planerne for det kommende semester drøftet,
vi venter bl. andet masser af udenlandske studerende denne måned og de kommende måneder. Vi glæder os til at se gamle og nye ansigter !
Med venlig hilsen Exchangegruppen : )
For info skriv til : frekna@yahoo.com

IMCC ULANDSGRUPPE...
arbejder med primær sundhed i Bolivia og Ghana. To gange om året sendes der nye af sted til projekterne. Arbejdet
på projekterne sker i samarbejde med de lokale sundhedsmyndigheder og er baseret på bæredygtighed og ejerskab i
forhold til den lokale befolkning. Aller medicinstuderende kan søge projekterne, det eneste krav er, at man på
udsendelsestidspunktet har bestået 8. semester, evt. partner behøver ikke at være medicinstuderende. Ansøgningsfristen for projekterne er i februar. Nedenfor ses et uddrag af en mail fra de sidst ankomne til Ghana, hvor de fortæller
lidt om deres oplevelser på projektet.
…Vi har nu været i Tumu i knap en uge og det er dejligt men også meget anderledes. Vi bor i et stort hus, hvor vi har
vores eget soveværelse, stue, gæsteværelse, toilet og køkken, så det er rigtig dejligt – og der er masser af plads, hvis
der er nogle der skulle få lyst til at komme forbi. Udover det dejlige hus har vi motorcykler, cykler og 2 biler, så vi
kan absolut ikke klage. Vi har også en lille grisefarm med 8 grise, et par ænder og en ged der hedder Puma. I huset
er der 4 ansatte. Der er en dagvagt Mr. Ballong, som passer vores grise og ænder, og derudover fejer han og vasker
op og ordner andre praktiske – det er ikke dårligt. Så har vi 2 nattevagter, der skiftes til at være på vagt en uge af
gangen, de hedder Bukari og Seidu. Endvidere har vi en rengøringskone, Iaa, der gør rent og vasker vores tøj 3 gange
om ugen – det er helt vildt, men igen kan vi ikke klage!!
Vi har været lidt rundt i Tumu sammen med Ballong og set forskellige ”butikker” – nærmere betegnet et skur med lidt
dåser. Vi har besøgt høvdingen, som meget gerne ville have, at vi kom igen, så vi kunne få en øl og snakke lidt. Han
keder sig vist, da han ikke må gå ud af sit hus efter kl. 18. Vi har desuden holdt en velkomstfest, hvor Andreas og
Stephanie havde inviteret 25 mennesker. Der var flest ghanesere men der var også et par ”foli´er”, som man kalder
de hvide på disse kanter. Det var en rigtig god fest, og vi fik lært en del om ghanesisk kultur. For det første skal man
serverer maden til dem. Hvis du bare sætter det på bordet gør det helt galt – de hamstrer maden til sig som små børn,
så man skal dele det ud til dem. Det skal man åbenbart altid gøre, også hvis det handler om kiks eller andet. Så er det
også vigtigt at komme ud at danse, og det skal helst ske ret hurtigt efter man har spist, så vi fik os en ordentlig
svingom med alle mulige.
Alt i alt har det været rigtig dejligt at komme herned, men også meget anderledes, og det har egentlig ikke så meget
med det ovenstående at gøre. Vi har mødt rigtig mange mennesker og vi kan ikke halvdelen af deres navne endnu. De
har alle budt os velkommen og været meget flinke – og det bliver de ved med. Vi har ca. 5 min. gang til kontoret men
det kan tage lang tid, med alle dem man skal hilse på. Udover at hilse på dem skal man høre hvordan hinandens nat
har været, hvordan ens hus har det, hvordan familien har det, hvordan farmen har det osv. Når man så endelig er
kommet til kontoret skal man hilse på alle dem, der arbejder på DHMT (district health management team), og stille
de samme spørgsmål igen - hyggeligt. Man bruger faktisk meget af sin tid på at hilse og snakke med folk. Når vi så
kommer hjem, og er lidt trætte vælter det ind med gæster. De fleste af dem er børn, men der kommer også unge og
voksne, som bare lige vil hilse eller ind og have et glas vand, så man kunne godt forestille sig, at vi kommer til at savne
vores danske anonymitet en lille smule.
De sidste par dage har vi været på vores kontor, for at blive sat ind i alt arbejdet, men det tager lidt tid, for der er
meget at lære. I morgen skal vi på rundvisning på hospitalet, og vi forestiller os at det bliver en lidt trist oplevelse.
Det er meget fattigt i Tumu og de bor i lerhytter i ”compounds”, hvor hele familien bor sammen, så alle kan hjælpe
med at sørge for hinanden. Det er lige som man ser på fjernsynet: en masse små lækre men meget beskidte børn, der
løber rundt mellem grise, høns og geder og leger……
De kærligste hilsner fra Thomas og Pernille.
Yderligere information: Klik ind på vores hjemmeside: www.imcc.dk/uland, kig ind på vores kontor eller ring til Lone
& Thomas (86166008) eller til Maja & Jakob(38112192).
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-Burmese Refugee Care Project
Vidste DU at man som medicin-studerende har muligheden for at deltage i spændende projekter verden
over? Ikke?! Burmese Refugee Care Project er ingen
undtagelse og en oplagt mulighed!
På grænsen mellem Thailand og Myanmar (tidl. Burma)
ligger Dr. Cynthia´s Clinic også kaldet Mae Tao Clinic.
Klinikken blev grundlagt af frivillige burmesiske læger, for at hjælpe de nødstedte, burmesiske flygtninge, som stadig den dag i dag, krydser grænsen til
Thailand, for at undslippe forfølgelse af regeringstropperne fra militærregimet. Op mod hundrede tusinde flygtninge er bosat i store flygtninge-lejre på
grænsen mellem de to lande, og er afskåret fra grundlæggende lægehjælp.
De frivillige lægers arbejdet på klinikken består i at
tilse patienter samt at uddanne unge burmesere til
at kunne tage ud i landsbyerne og yde lægehjælp og
undervise i f.eks. hygiejne.
Som medicinstuderende vil man indgå i dagligdagen
på klinikken ved at samarbejde med andre studerende fra resten af verden. Arbejdet vil hovedsageligt bestå i at følge lægerne på stedet, og lære af

deres erfaringer m.h.t. lægehjælp under relativt primitive forhold. Men det er primært i forbindelse
med uddannelsen af de unge læger, at man som medicinstuderende får lov at anvende sine erfaringer.
Det skal dog lige nævnes, afhængig af hvor langt man
er nået i studiet, at man sagtens kan få tildelt opgaver som ligger indenfor en læges arbejdsfelt, f.eks.
undersøgelse af patienter, vaccinering, uddeling af
medicin mm.
Desuden vil man på rejsen dertil blive bedt om at
medbringe hospitalsudstyr eller eventuelt gamle,
engelske lærerbøger, indsamlet af EQUIP-gruppen
herhjemme (en undergruppe af IMCC).
Opholdet handler således hovedsageligt om at lære,
hvordan lægehjælp kan praktiseres i tredje verdens
lande, under omstændigheder som kun tillader meget få midler.

Opholdets varighed er mellem 4-6 uger, afhængig af
hvordan situationen er dernede. Længere ophold kan
dog også arrangeres. Som udgangspunkt skal man
have bestået 9.ende semester (gml. ordning) og 8.ende
semester (ny ordning), men man kan sagtens ansøge
om at deltage i projektet før, blot skal man sende en
beskrivelse af curriculum. Ansøgning skal ske et halvt
års tid i forvejen for at sikre plads (da der er stor
tilslutning til projektet) og der kan søges støtte til
projektet, hvilket IMCC kan være behjælpelig med.
Hvis du synes projektet har vækket din interesse, og
at du mener du ville kunne lære noget nyttigt under
dit ophold, så kontakt:
christian_stampe@yahoo.dk
for mere information vedr. projektet, ansøgning, fundraising.
eller klik selv ind på klinikkens hjemmeside:
www.burmacare.org hvorfra den lokale koordinater
kan kontaktes, og evt. ansøgningsblanketter kan
downloades. Hvis du selv ansøger så kontakt mig
venligst så du kan medbringe udstyr fra EQUIP.
På Forhånd God Rejse!
VH Christian Stampe (IMCC/SCORP/BRCP)

SØGES :

GRØNLAND
ANSØGNINGSFRIST FOR
KLINIKOPHOLD
PÅ
GRØNLAND
SOMMER 2003:
FREDAG D. 14/2-03
ANSØGNINGSSKEMA OG
GRØNLANDSBROCHURE
KAN AFHENTES PÅ DIT
LOKALE IMCC-KONTOR
ELLER REKVIRERES
VED AT SKRIVE TIL
GREENLAND@IMCC.DK

OBS
ÆNDRING!!!!

ARRANGØRER AF KURSUS I TROPEMEDICIN
Hvert år i August måned afholder IMCC-undergruppen ”Tropemedicin” et 4 ugers tværfagligt kursus i international sundhed og hygiejne. Den praktiske styring af kurset
varetages af en gruppe på 8 studerende. Selvom der er lang tid til August, søger vi
allerede nu studerende der er aktive og udadvendte, samt interesserede i at arrangere
kurset. Der er ikke tale om et lønnet job, men som arrangør er man garanteret en plads
som deltager på dette meget eftertragtede kursus. Endvidere får man som arrangør
kursets bogpakke gratis. Kurset tæller som VKO-ophold.
Er du interesseret i tropemedicin og/eller arbejde i den 3 verden, kunne du tænke dig at
bruge August 2003 på en spændende og personligt udviklende opgave, kort sagt – har du
lyst til at være medarrangør af Tropekursus 2003, så aflever en ansøgning på IMCCkontoret overfor MDB. Du behøver ikke være aktiv i IMCC i forvejen.
Eller kontakt : Mette Vang Larsen på : mvlarsen@stud.ku.dk

PIT-møde tirsdag den
11. februar kl 17.00 er
flyttet til kl 18:00.
Mødet afholdes i
IMCCs lokaler. Vi skal
p l a n l æ g g e
semesterets aktiviteter – især info-aften.
Vel mødt. Mette

Med venlig hilsen. Tropegruppen – IMCC.

VIL DU UD OG REJSE MED
STUDIET?
Så har du muligheden for at komme på et klinikophold I troperne med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, der arrangerer 3-6 måneders ophold på hospitaler i Kenya, Tanzania, Uganda og Indien. Opholdet
kan karakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor
du stifter bekendtskab med en lang række tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på
et hospital i et udviklingsland.

Kravet for at blive udsendt er, at du har afsluttet dit
4. år af normeret studietid ved udsendelsestidspunktet, og du skal være væk i minimum 3 måneder (max. 6 måneder). Udtages du til ophold i Afrika
tilbydes du plads på Tropemedicinsk kursus i august
2003.
Du er velkommen til at kigge i vores informationsmappe, der står på IMCC-kontoret, hvor du kan finde
oplysninger om vores kontakthospitaler. Ligeledes
har vi udarbejdet en info-folder som du ligeledes
finder på IMCC-kontoret.

SÅ ER DET NU!!!
TAG MED IMCC/ULAND TIL GHANA ELLER BOLIVIA OG FÅ DIT LIVS EVENTYR
IMCC/Uland er en enestående chance for dig som har mod på en oplevelse
ud over det sædvanlige. Vær med til at gøre en forskel samtidig med at du
lærer en masse om samarbejde, organisatorisk arbejde, primær sundhed,
sprog, tropemedicin, undervisning og meget, meget mere……
Ulandsgruppen har i øjeblikket 3 projekter, 2 i Bolivia (Azurduy og San
Lucas) og 1 i Ghana (Tumu). Formålet med projekterne er at højne sundhedstilstanden i nogle af verdens fattigste områder i samarbejde med de
lokale sundhedsmyndigheder og med opbakning fra lokalbefolkningen.
Enhver medicinstuderende kan søge projektet, og såvel par som enlige har
mulighed for at blive udsendt, og der stilles ikke specifikke krav til en evt.
partners faglige baggrund. Den medicinstuderende skal på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester – man kan derfor godt søge om
optagelse før!
Hvis du vil vide mere så kom til infomøde den 5/2 kl. 1930 i store mødesal,
klik dig ind på vores hjemmeside www.imcc.dk/uland , kig ind på vores
kontor eller ring til Sara og Rune (33 25 97 66) eller til Ann og Steen (65
93 23 26).

HUSK ANSØGNINGSFRIST DEN 12.2 KL. 1200

Hvis dette har din interesse, kan du få et ansøgningsskema på IMCC-kontoret.
Sidste ansøgningsfrist er 15. marts 2003.
Har du spørgsmål kan du ringe til Mette på tlf. 33 26
34 22

Med venlig hilsen
PIT
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HUSK DET NU
DET MEDICINSKE STUDENTERRÅD
PRÆSENTERER:

BOGMARKED
Bogmarkedet afholdes:
fredag den 14. februar kl. 1400 - 1700
Numre kan trækkes fra kl. 13
Bøger til salg kan indleveres:
Tirsdag 11/2 kl. 14 - 16 og Torsdag den 13/2 kl. 15 - 17.
Penge og ikke solgte bøger skal afhentes
Tirsdag 18/2 kl. 14 –16 eller Torsdag 20/2 kl. 15 - 17
Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler, lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15
Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv. som skønnes usælgelige.

Indtegning til alle eksaminer

for alle studerende/uddannelser (sommeren 2003) under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted:

Mandag - tirsdag den 10./11. februar 2003, kl. 9.00-16.00
(Bemærk, at der kun er indtegning på Panum i disse 2 dage!)
Der er åbent for tilmelding over WWW allerede nu og til og med søndag den 16. februar 2003.
Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver tilgængelige på nettet i løbet af januar. For folkesundhed skal det
ligeledes meddeles, at det valgfrie udbud på kandidatudd. 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
WWW 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 eksamenskontoret og Ekspeditionen (telefon 35 32 70 84/35
32 71 52).
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 tilmelder dig, kan du blot anføre dette i bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. (dette gælder dog ikke vandrejournaler, som stadig skal fremvises på eksamenskontoret - indsend
evt. en kopi). Vi beklager, 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. Se mere
information på vores hjemmeside, MOK eller i Universitetsavisen

