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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
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-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!
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12.00 MOK's DEADLINE

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

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
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MOK & STUDIET

Nederen
Redaktionen er imponeret over, at dette års ordinære terhånden kendt udenlands for dets grundigcellebiologi eksamen KUN indeholdt to fejl. Vi ud- hed, hvad angår eksamensspørgsmåls korrekttrykker hermed vores dybeste taknemmelighed for hed!
denne ekstremt lave fejlmargin. Fakultetet er vel efMOK/Drews

Styrende Organer
REFERAT 01/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 06.01.2003 KL. 15.15.

Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup (CL), afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL), overlæge, dr.med. N.E. Bille-Brahe (NEBB), overlæge,
dr.med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr.med. Jan
Pødenphant (JP), professor, dr.med. Arne Høj Nielsen, stud.med. Christoffer Schäfer, stud.med. Lotte
Colmorn (LC), stud.med. Ali Amiri, stud.med. Agneska
Machnio, ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB),
studentersekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Ovl. Niels Bækgaard, ovl. dr.med. Rigmor
Jensen, ovl. Poul Erik Helkjær,ovl. Steen Larsen,
ovl. Gunnar S. Lausten, ovl. Thomas Lind, cand.med.
Mette Marklund, stud.med. Thomas Storr-Poulsen,
stud.med. Maren J. Heilskov-Rytter..
1.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.
Godkendelse af referat nr. 07/2002: Godkendt med tilføjelse fra JP, idet Mette Marklund har
meddelt
forfald
til
at
indtræde
i
KvalitetsUdviklingsUdvalget (KUU). Udvalget foreslår valg af en overlæge, der ikke nødvendigvis sidder i Klinikudvalget. Ovl. ph.d. Anne Haaber, medicinsk afd. F, KAS Gentofte blev stillet i forslag.
3.
Meddelelser fra formanden: a) Doris
Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, deltog indledningsvis i mødet for at diskutere

brug af de bevilgede penge fra budgetåret 2002. Der
er bestilt en genoplivningsdukke (hjertestop-simulation), til brug under akut patient på 13. semester,
herudover en ryg til indøvning af teknik ved lumbalpunktur. Det resten beløb anvendes af udvalget til
indkøb "arme" til træning i anlægning af IV-adgang,
samt nye fantomer (mamma og underliv) til 7.
semesters træning i kliniske færdigheder. Sygehusledelsen på KAS Herlev forespørges om at finde lokaler til et Center for træning i kliniske Færdigheder
på Herlev Sygehus, så de nyindkøbte fantomer sammen med de eksisterende samles på eet sted, hvor al
træning i kliniske færdigheder for 7. semester m.v. Endvidere vil professor Flemming Gjerris, LKF kontakte Klinikudvalget og Doris Østergaard med henblik på en etableringsaftale. Der nedsættes et udvalg bestående af GL, LL, SS og Doris Østergaard til
at arbejde videre med sagen. - Det bliver endvidere
nødvendigt at stille studentermedhjælp til rådighed
i Simulationscenteret. Klinikudvalget gennemgår,
hvad der p.t. forefindes af indkøbte fantomer på KAS
Herlev b) Etablering af nyt låsesystem til studenterfaciliteter på KAS Glostrup er iværksat. Derudover
har driftsafdelingen på KAS Glostrup taget initiativ
til opsætning af nummererede hængelåse på
garderobeskabene. Nøgler administreres af lægesekretær Jane Riishøj, medicinsk afd. M1. c) De stjålne
computere fra studenterområdet på KAS Glostrup
kan først opsættes, når låsesystemet er færdigetableret. Peter Orebo tilskrives om bevilling af penge
til indkøb af 3 nye computere til studenterne, såfremt Klinikudvalget ikke får tilført økonomiske
midler for 2003 . d) De 12 bestilte projektorer til

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

undervisningsbrug leveres primo januar 2003.
Projektorerne fordeles ligeligt med 4 mellem KAS
Gentofte, Glostrup og Herlev. Det foreslås, at
projektorerne til Gentofte og Glostrup deponeres
hosl 4 professorer/overlæger, der herefter må stå for
udlån til de undervisende afdelinger. Der skal udarbejdes procedure for udlån, f.eks., at man booker og
signerer for lån af projektoren, og at låneren derved
er personlig ansvarlig for projektoren, så længe den
lånes.
4.
Meddelelser fra studenterne: a) Studenterfaciliteter i Glostrup og Gentofte er ved at blive
fotograferet og registreret, så plancher til ophængning kan færdiggøres snarest.
5.
Budgetudvalget: Udvalget fremsætter ønske om et budgetmøde med regnskabschef Bjarne
Kristensen vedr. regnskab for 2002 samt budget 2003
med deltagelse af formanden Carsten Lenstrup,
budgetudvalgets formand Lars Laursen og Birthe
Brogaard fra sekretariatet.
6.
Undervisningsplaner: a) Punktet udsat til
næste møde, hvor ovl. Anne Mette Skovgaard vil
deltage. b) På foranledning af LW diskuteres
planlægnin af 7. semester ny studieplan. Det er
noget uklart, hvad undervisningen egentlig skal bestå i. Ulf Helgstrand, der er overordnet ansvarlig for
dette semester, kontaktes for at få klarhed om planlægningen.
7.
Universitetssekretariatet: På grund af indkøring af ny database, semesterstart og eksamen i
kirurgi og Akut patient vil sekretariatet i januar
måned være særdeles belastet med arbejde.
8.

Studienævn for Medicin: Afventer referat.

9.
Eventuelt: a) Lotte Colmorn har gennemgået evalueringer for 4. semester. Gennemgås på
næste møde. b) LL gør opmærksom på, at mange
studerende efterspørger noter fra forelæsninger. Hvis
der findes et sted at placere dem på fx en fælles
hjemmeside, og ved udsendelse af instruktion om,
hvordan underviserne kan få lagt noter ind dér, vil de
fleste nok være villige til at gøre deres powerpointshow tilgængeligt på KAI. KKA’s hjemmeside foreslås anvendt for noterne. CS afventer instruktioner
fra stud.med. Peter Masney, der har programmeret
siden, ligesom studentergruppen anmodes om at fremkomme med et oplæg. c) AA gør opmærksom på, at
hvis der er nogle informationer, underviserne ønsker
videregivet til det nye hold 7. semesters studerende
(det sidste efter gl. studieplan), kan de sendes til
Ali´s eller CL’s email-adresser (fås i sekretariatet).
d)
Retningslinier
for
SAU
(StudenterAktiverendeUndervisning) er under udarbejdelse fra professor Steen Madsbad, Hvidovre hospital.
Mødet slut kl. 16.35. Næste møde mandag den 03.
februar 2003 kl. 15.15
Referent
studentersekretær Marie Bønnelycke +bb
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REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
14. DECEMBER 2002 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Flemming Gjerris, overlæge John Vissing, lektor
Henrik Arendrup, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge
Henrik Permin, lektor Kjeld Lyngborg, stud. med.
Stinus Ancher (8.sem.), stud. med. Anne-Marie
Glargaard (12.sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (13.sem.), sekretær Rita Dalhammer, sekretær
Lili Hansen, studentersekretær Thomas Rasmussen
Fraværende:
lektor Folmer Elling, lektor Mikael Petersen, overlæge Helle Aggernæs, stud. med.
Per Lennert (7.sem.), stud. med Niels Fuglede
(7.sem.), stud. med Mette thomasen (8.sem.), stud.
med. Kasper Wennerwaldt (7.sem.), stud. med. Fatima
Shah (10. sem.), stud. Med. Morten Vester.Andersen
(11. sem.)
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt.
3.
Meddelelser fra formanden
Jannik Hilsted tiltræder d. 1.1.03 som lægelig direktør på Rigshospitalet. Hilsted har siden 1996 været
lægelig direktør på H:S Hvidovre Hospital.
Spørgsmål vedrørende medicinstuderendes involvering i patient-klagesager blev diskuteret, fordi det
forlyder, at der ved medicinstuderendes involvering
i en klagesag, foreligger ”omvendt bevisførelse” –
altså, at afdelingen skal bevise at den studerende
ikke har givet anledning til den pågældende sag.

MØDEREFERAT

Forum:
Mødedeltagerne
Møde afholdt:
13. januar 2003
Sted:
Mødelokale 9.1.68
Referent:
Marianne Arbirk
Til stede
Ralf Hemmingsen, Ulla Wewer, Nicolai Halvorsen,
Christian Stampe, Kristoffer Rohrberg, Gordon Jehu,
Bo Biering Sørensen og Lars Kayser.

Ad 1)
Punktet udgik, idet Simon Serbian ikke var
tilstede ved mødet.
Dog kunne Ralf Hemmingsen oplyse, at Flemming
Dela sagt ja til at deltage. Ralf Hemmingsen vil
endvidere undersøge om Michael Kjær vil være interesseret i at deltage.
Ad 2)
Lars Kayser orienterede om nye og igangværende aktiviteter ved PUCS. Beskrivelse af PUCS:
”PUCS er opstået ved en reorganisering af det tidligere ”Labora-torium for Kliniske Færdigheder”. PUCS
opgaver er formidling og kursusvirksomhed, forskning og evaluering indenfor uddannelse og pædagogisk udvikling på det sundhedsvidenskabelige fakultet.
Centerets kursusvirksomhed er udgangspunkt for ”The
faculty development plan”, der er en beskrivelse af
et tilbud om en strategisk kompetenceudvikling for
undervisere/kandidater/VIP fra under-visningsassistent, over adjunkt til lektor og professor. Planen går ud på at der svarene til karriereforløbet for
VIP udbydes kurser/forløb der passer til udviklingen.
Ph.d.-studerende, undervisningsassistenter tilbydes
endags kurser med praktiske færdigheder. Adjunkter
et adjunktpædagogikum, lektorer et etårigt forløb
om personlige kom-petencer og professorer tilbydes
workshops.
Kursusenheden assisterer ved igangsætning af nye
semestre og kurser. Dette arbejde foregår på
rekvisitionsbasis, da enheden ikke ønsker at være
styrende i denne proces, men overlade den til de
relevante enheder.
Eksternt deltager kursusenheden i et pædagogisk
netværk (DUN) ved Ingeborg Netterstrøm.

Dette spørgsmål er særlig aktuelt med den nye studieordning, med mere patientkontakt og større ansvarsområder for de studerende på afdelingerne. Sekretariatet retter henvendelse til juridisk afdeling for
at få klare retningslinjer.
4.

Meddelelser fra studienævn mm
Intet.

5.
Meddelelser fra sekretariatet
Sidste frist for tilmelding til forårssemestret var d.
1. december, og kvoterne for semestrene er som
følger:
På 9. sem. er der 58 studerende til 60 pladser.
På 10. sem. 99 til 72 pladser.
På 11. sem. 91 studerende til 72 pladser.
På 12. sem. 60 studerende til 72 pladser.
På 13. sem. 68 studerende til 48 pladser.
Angående 10. semester valgfri undervisning i medicin og kirurgi, har 72 studerende sagt ja tak til undervisningen, hvilket betyder, at man bliver nødt til
at lave 3 hold af 24 studerende.
6. semester under ny studieordning hører under klinikudvalgene. Sekretariatet har modtaget materialet
vedr. semestret, og de tre sekretariater har dags
dato holdt møde om semestret, hvor materialet til
de studerende er blevet ensrettet og sendt til høring.
6. semester er første kliniske semester under ny
studieordning. Der er 3 ugentlige kliniske
undervisningsdage, dog uden patientdeltagelse, én
dag med teoretisk undervisning på Panum og én
fridag(læsedag). Semestret indeholder 4 temaer:
mikrobiologi/infektionsmedicin, lungemedicin,
bevægeapparatet og endokrinologi. Efter hvert tema

Forskningsenheden er ved at igangsætte et forløbsstudium vedr. år-gang 2003S og 2004V mhp. at se på
læringsstil. Supplerende vil der blive foretaget en
undersøgelse af undervisernes opfattelse af læring
og studenter.
Evalueringsenheden er tænkt som en ressource for
de enkelte kursus-ledere og semesterudvalgsformænd,
med en ikke politisk funktion. Forhold om dette skal
drøftes med medicinsk studienævn i foråret.
Yderligere information om PUCS kan findes
på www.pucs.ku.dk”
Man har i PUCS arbejdet (lidt for meget
arbejde ) en ”Faculty Development Plan”, og denne
bliver forelagt Fakultetsrådet på det ordinære møde
i februar 2003.
Da MSR var repræsenteret ved mødet sagde
Lars Kayser i denne forbindelse at man i PUCS var
meget kede af at MSR udsendte evalueringsskemaer,
der ikke overholder de spilleregler der er for sådanne skemaer. Man vil fra PUCS side gerne drøfte
disse ting, meget gerne inden næste evaluering udsendes. I denne forbindelse oplyste Lars Kayser, at
man pt. fra PUCS’s side har kapacitet til at lave
evalueringer på alle semestre, hvis det ønskes. Gordon Jehu sagde, at de evalueringsresultater, der findes ikke offentliggøres, så det er svært at sige, hvor
der er behov. Lars Kayser oplyste, at for fremtiden
vil alle resultater være offentlige. Man vil fra PUCS’s
side endvidere tilbyde kurser i PBL osv. til studenterundervisere.
Ralf Hemmingsen spurgte, hvor kendt PUCS
er ude blandt de studer-ende. Da de studerende havde
oplyst, at man faktisk intet kendte til PUCS blev det
besluttet at man må lave en omtale i MOK, så PUCS
bliver kendt af alle.
Ad 3)
Punktet blev udsat idet undersøgelsen ikke
er færdig og Pernille Due ikke kunne deltage pga.
andet møde.
Ad 4)
De fremmødte studenter lovede at vende
tilbage med navne på medlemmer til Kantineudvalget.
Ad 5)
Der var intet under dette punkt, men man
besluttede at lave en møderække for 2003:
Der afholdes møde på følgende datoer:
11. marts 2003, 13.00 – 14.30
13. maj 2003, 13.00 – 14.30
9. september 2003, 13.00 – 14.30
18. november 2003 13.00 – 14.30 (på dette
møde skal Fakultetsdagen evalueres)
Marianne Arbirk

afholdes standpunktsprøve; der gives ikke karakter
og prøven har ikke opsættende virkning - den tjener
alene til evaluering for den studerende. Eksamen
efter 6. sem. er integreret: de 4 temaer evalueres,
suppleret med spørgsmål, der samler op på den resterende del af 1-5 sem fag. Undervisningen i lungemedicin for KRH foregår på Gentofte. Der er ingen
infektionsmedicinsk afdelinger i amtets regi, hvorfor
amtets studerende fordeles mellem RH og Hvidovre.
6.
Meddelelser fra semestrene
13. semester klagede over talrige klinik aflysninger
i gynækologi på Frederiksberg Hospital. Afdelingen
har beklaget forløbet, men konstaterer også, at det
er problematisk at de ikke får tilført ressourcer til
undervisningen af de allokerede refusionsmidler.
Klinikudvalget vil henvende sig til afdelingen for at
høre hvorfor så stor en del af undervisningen er blevet aflyst.
7.
Evt.
Kjeld Kjeldsen meddelte, at han formentlig kan forblive på Rigshospitalet, i hvert fald de næste 3 år.
Kjeldsen takkede klinkudvalget og ikke mindst studenterne for opbakningen.
Flemming Gjerris meddelte, at en løsning på problemet med fordeling af det store antal studerende på
neuro-/neurokirurgisk afdeling er indenfor rækkevidde,
således at de studerende fordeles med 5 dage på
neurokirurgisk- og 10 dage på neurologisk afdeling.
KAGE: Katrine Bagge Hansen tager kage med på
mødet den 30. januar 2002
Referent: Studentersekretær Thomas Rasmussen

mok.info
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Nedsættelse af en ”Begivenhedskomité” på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
2.
Orientering om PUCS v/Lars Kayser
3.
Studenterfrafald
4.
Studenterrepræsentanter til Kantineudvalg
5.
Eventuelt

STUDIET

5

STUDIET

Studievejledningen

REGLER VED EKSAMEN
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/

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.
6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afsluttende Integreret Eksamen efter 6. semester (bachelor).

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)

Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 5. semester inkl. OSVAL I.

Bemærk det kun er 2 dage til rådighed for skriftlig
tilmelding til eksamen og at tilmeldinger efter tidsfristen ikke modtages!

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.

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMINER

STUDIEORDNING AF 2000
1. DEL NY ORDNING
1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på
at man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !
Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskursus i Kemi
Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.
2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig almen medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kursus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.
Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.
For at komme på 2. del skal man have bestået cellebiologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integreret Organkursus I og tentamen i metodelære.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.
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.

GAMMEL STUDIEORDNING

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.
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-rhino-laryngologi 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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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.

MERIT

STUDIET

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

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.

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 har tavshedspligt !!!

BEITOSTØLEN 2003

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.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

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

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicinstuderende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.
Under opholdet indgår man i det daglige arbejde
med aktivering og genoptræning af fysisk handicappede. Fra tidligere års ophold har vi erfaret at dette
er et meget givtigt ophold. Man får en enestående
mulighed for at følge den daglige arbejde på een af
Nordens førende rehabiliteringscentre. Desuden får
man, da det ligger i et skisportsområde, rig mulighed for gode naturoplevelse på ski, kane og kælk.
Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.
Opholdet ligger omkring uge 14 (første uge i april)
(dette ligger dog ikke helt fast endnu)
Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være
os i hænde senest fredag den 1. Marts.
Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studievejledningen hos Ulrik Bodholdt eller skrive til ham
på ubo@adm.ku.dk.

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.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

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
_____________________

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
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostninger i forbindelse med opholdet.
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).
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.

Ansøgningsfrist for ECTS og Nordplus-ophold og stipendier er
Fredag den 21. marts 2003 kl. 12.00. i Journalen,
lokale 9.1.38A.
Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

FØR DET ER FOR SENT!

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-

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

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

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

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.

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

FASE I
4. SEMESTER - EKSAMEN

Der er ved en fejl blevet trykt i lektionskataloget at
eksamen efter 4. semester udover en 6 timer lang
skriftlig integreret prøve også indeholder en praktisk prøve (spot). Dette er ikke tilfældet. Der er
IKKE spoteksamen efter 4. semester, men kun den 6
timers lange skriftlige eksamen.
Med venlig hilsen
Studienævnet for medicin

7

STUDIET
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-num
mer
angivelse af studietrin og på fase II/over
bygningen også klinikudvalg
hvad du søger om
begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en
dispensation)
dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i 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

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.

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 !!

FASE II

VEDR. FORELÆSNINGER I
ARBEJDSMEDICIN

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Den lærer, der skulle have forelæst i dag, den 04.02.03
kl. 10-12, har fået forfald.

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?

Vi har derfor flyttet to af de andre forelæsninger –
hhv. den der var skemalagt til den 03.03 og den der
var skemalagt til den 10.03 – så de i stedet afholdes
den 04.02.03.
Det vil sige, at der ikke er forelæsning i arbejdsmedicin den 03.03.03 (kl. 9-10) og ej heller den 10.03.03
(kl. 10-11).

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".

Holdundervisningen er uændret.

VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD

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.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Venlig hilsen
04.02.03 Eva Støttrup Hansen
Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin

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
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur
Genoplivning
IV-adgang
IV-adgang
Genoplivning
Kateter
Kateter
Genoplivning
Sutur
Sutur

TID
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30
16.30-19.00
16.15-17.45
18.00-19.30

ÅBNES
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
4. februar
11. februar
11. februar
11. februar
18. februar
18. februar
18. februar
25. februar
25. februar
25. februar
2. marts
2. marts
2. marts

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 PÅ HVERDAGE KL. 08.0015.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDENFOR OVENNÆVNTE
TIDSRUM

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
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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
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.

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

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

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.

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

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

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.
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.
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

JORDBRUG
Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning
(JUF), att.: Anne Sørensen, koordinator
Den Kgl.Veterinær -og Landbohøjskole
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C
ANDRE OMRÅDER
Projektadministrationen RUF
att.: Marie Louise Tvede, koordinator
Gammel Kongevej 5
1610 København V.

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:
SUNDHED
ENRECA Netværkskontoret for
Sundhedsforskning
att.: Lene Blegvad, koordinator
Afdeling for International Sundhed
Panum Instituttet, Bygning 2
Blegdamsvej 3, 2200 København N

9

ANNONCER
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

Annoncer
BEVÆGEAPPARATET

PROGRAM FOR LÆGERNES
KUNSTFORENING FORÅRET
2003

Ring/skriv 51920580.

1.Generalforsamling fredag den 7. februar
kl 18.15 i Dansk Kapitalanlæg, Gothersgade 103,
kælderen i gården, 1123 København)

12.udgave af Finn Bøjsen-Møller sælges til kr.
600. Velholdt. Ingen overstregninger. Intet skrift.

BØGER SÆLGES

Fase II
-Akutte medicinske tilstande, Hippe m.fl., 5 udg.,
FADL, 120,-Bakteriologi og mykologi kompendium, Justesen, 1. udg., FADL, 50,Alle bøger er nye, ubrugte og uden understregninger.
Ring til Jeannette på 32 57 48 52 / 61 70 02 42

BØGER TIL 1. SEM.

Jeg har ryddet op i reolen og sælger derfor-

LÆGESEKRETÆR SØGES.
Sidsel er nu blevet færdig som læge og vi søger
en ny medicinstuderende til at hjælpe os i klinikken.
Arbejdet består i følgende:
Telefonpasning med booking af tider og rådgivning af gravide inkl. genetisk rådgivning. Du
vil selvfølgelig blive oplært i rådgivning.
Assistere ved udtagning af moderkage- og
fostervandsprøver.
Forefaldende kontorarbejde.
Arbejdstid:
Hver onsdag kl. 15.45 til ca. 21.30
Samt enkelte dage fra kl. 9 til 21
Timeløn 110 kr.
Vi ønsker:
at du er fleksibel og stabil
at du er interesseret i gyn/obs og ultralyd
at du er på 2. del af studiet
at du kan arbejde hos os mindst 1 år
Hvis du vil høre mere om jobbet kan du ringe til
Sidsel på 39297879 mellem 18 og 19 eller maile
til info@ultralydklinikken.dk
Ultralydklinikken for Gravide
Ny Østergade 5
1101 K

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. juli 2003 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møblement i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert (standardformat, laveste A-posttakst), eller de kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside (www.studentergaarden.dk).
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 København N, senest tirsdag 1.
april 2003 kl. 12,00.

Thibodeau & Patton : Structure and function of
the body. 200 kr.
Shier, Butler &Lewis : Essentials of human
anatomy and physiology ( baby-bogen) 250 kr.
Holum : Fundamentals of..... chemistry. 300 kr
Geneser: Histologi. 150 kr ( obs. 2 udg.)
Peter Elsass : Sundhedspsykologi. 200 kr
Røde kors, Førstehjælp ( ubrugt cd-rom) 50 kr
Helge Mygind : Kemi 2+3. Samlet 300 kr
Eysenck, Simply psychology. 150 kr
Stoudemire : Human behavior. 200 kr
Basisbog i kommunikation. 75 kr.
Alle bøgerne er i pæn stand og uden overstregninger.
Kontakt Tea på tlf 28 89 98 89

LÆSEMAKKER, 11. SEM,
SØGES.

Da min nu tidligere læsemakker holder semesterfri, søger jeg en seriøs læsemakker til eksamenerne
på 11. semester.
Jeg foreslår, at vi hurtigst muligt får lagt en
læseplan og kommer i gang med eksamenslæsningen.
Er du interesseret, så kontakt mig på
awj@stud.ku.dk el. 61667677.
Anders Jørgensen
11. sem., KRH-4

LÆSEMAKKER SØGES TIL 10.
SEM.

Jeg mangler en at gennemgå alle tre fag med op
til eksamen.
Jeg er i KRH, men har derma og ØNH på Gentofte.
Marie
marieb@stud.ku.dk
Tlf.61650303

LÆSEMAKKER, MIKROBIOLOGI SØGES.

Læsemakker søges til afslappet men grundig gennemgang af pensum.
Jeg har semesterfri og vil gerne starte snarest
muligt.
Ring på 35840890

TURNUSBYTTE

Haves: Ålborg sygehus
Ønskes: pendlerafstand fra København
Ring eller skriv: bent_laursen@hotmail.com eller +45 22189341 Glæder mig til at høre fra dig !!
Bent Laursen

Før den ordinære generalforsamling har vi
den glæde at præsentere kunstneren Omar
Ingerslev. Han vil vise „Metalmorfoser“ (udstillet Charlottenborg 2000) - en odysse´ i billeder og musik. Dias / lyd - udført 1998 / 99.
Varighed: ca.20 minutter. Omar skriver: ” Med
3 lysbilledprojektorer, lydanlæg og programmeret styring opstår en flydende strøm af billeder
og musik. Der opstår en syntese ved de langsomt
glidende overblændinger mellem de enkelte billeder og i forholdet mellem billeder og musikman prøver dels at fastholde de enkelte billeder
i sig selv, dels at fastholde skiftet mellem disse
som et tredie billede, samt forholdet til musik
som et fjerde. Det er et digt og en rejse i billeder
og musik - en odysse´ . Forløbet er gennemkomponeret. Alle billeder er optagelser af metal
fra en bestemt metalskrotplads i Kbh.Havn. De
er lavet på stedet, dvs. som øjet fandt det og så
det gennem kameraet.
Dramaturgisk bevæger strømmen af billeder og
musik sig fremad gennem stadige forvandlinger,
frem til flere på hinanden følgende kulminationer af stadig mere overordnet karakter - sådan
starter et unikt univers i det nære og små, åbner sig gradvist og ender tilsidst i en fjern og
k
o
s
m
i
s
k
skala, trækker sig atter sammen og danner slutteligt en cyklisk kompositionsform - en spiralform, der fører os hen mod forløbets start - men
starten på en ny og aldrig færdigfortalt historie...”
Generalforsamling. Program efter gældende
love. Bestyrelsen foreslår ændring i lovene: GF
finder sted i 1.kvartal (dvs ikke nødvendigvis
januar)
Efter generalforsamlingen foreslår vi at de,
som har lyst, spiser middag sammen. Tilmelding
til Hans Perrild, Hegnsvej 71, 2850 Nærum
(hans.perrild@dadlnet.dk) så finder bestyrelsen
en god restaurant med rimelige priser i nærheden.
2.Dukkemagerkursus ved Hanne Seleski. Fra
fredag den 28.03.03 kl 18.00 til søndag den 30.3
kl 1300 i Sejling ved Silkeborg. Der vil blive til
besøg af museerne i Silkeborg. Overnatning tilbydes hos Irma og Ursula, 40 min kørsel Tilmelding hos Irma priv tlf 75656785/arb 75622544.
Pris ca 500 kr inkl materialer.
3.Besøg på Grimmerhus-Keramikerhuset i
Middelfart.Den 26.4 2003 kl 1.00 Bagefter fællesspisning på hyggelig kro i Middelfart. Besøg
hos en lokal keramiker. Tilmelding hos Irma priv
tlf 75656785/arb 75622544.
4.Kristi Himmelfarts ferie. Kreativ weekend.
Kursus i Thy. Johannes Nielsens gård, Skærlund. Fra torsdag den 29.05.03 til 01.06.03. Vi
maler sammen og arbejder med metal eller ler
og har lidt undervisning. Tilmelding hos Irma
priv tlf 75656785/arb 75622544. Pris med ophold
og mad plejer at kunne holdes på omkring 800
kroner pr mand (eller kvinde).
5.Juni vandring i København med rundviser.
Check tid og sted på vores hjemmeside.
Efterårsudstilling 2003 afholdes på Steno museet i Århus fra sø. 26.10.03 - sø. 2.11.03. Begge
dage inkluderet. Vi ser frem til ferniseringen
som er berammet til søndag den 26.10
Mvh
Bestyrelsen
WWW.laegerneskunstforening.dk
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VAGTBUREAUET

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.

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

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

OBS. VIGTIGT
På grund af stor administration må vi meddele, at gebyret i forbindelse med forskudsudbetalinger fra og med den
1. marts 2003 stiger til kr. 75,00.

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avanceret genoplivning!
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.

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:
· 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.

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.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYT MEDLEM

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN

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.

Gentofte Kommunes Geriatriske Behandlingscenter,
Tranehaven søger dispensater .

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

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:
· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Ordrup Station)
Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et
ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.
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VAGTBUREAUET
HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 2
VENTILATØRER...
Krav:
- Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
- 300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
- 4-5 vagter pr. måned
Vi er et fast VT-hold, som dækker alle aften- og nattevagter, samt dagvagter weekend på Herlev intensiv
afdeling.
I øjeblikket er holdet fuldtalligt, men da flere af vores
medlemmer nærmer sig afslutningen på studiet, ønsker vi at tilføre nyt blod til holdet.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt intensivt klientel; KOL, pneumoni og div. kirurgiske patienter. Endvidere modtager afdelingen en del
hæmatologiske, samt dialysekrævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.
Holdet indgår som en fast del af afdelingen, og derfor
er et medicinkursus pt. under udarbejdelse, for at udvide vores kompetencer.

Som ventilatør på 4406 vil du
- få en masse søde kolleger (læger, plejepersonale og
ikke mindst ventilatører)
- få ansvaret for to patienter sammen med en sygeplejerske
- få mulighed for at udvide og styrke din kompetence
og selvstændighed i bla. a-punktur tagning/analyse,
KAD- og sondeanlæggelse, blodprøvetagning etc.
- få mulighed for at følge meget forskellige patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb
- og sidst men ikke mindst....få undervisning af afdelingens læger i emner som vi måtte ønske...
Der er 2 følgevagter, begge med ventilatører, den ene
er lønnet den anden ulønnet.
Ansøgningsfrist: Hvis du har spørgsmål eller ønsker at
søge på holdet, så ring til holdleder Kristine Holm tlf.
35359118, eller du kan sende en skriftlig ansøgning til
vagtbureauet senest den 15. marts 2003

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
ET NYT HOLDMEDLEM.
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.

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 (7.15-19.30 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.

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

www.kastanjer.dk
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FADL
FADL-KLUMMEN.

Kære Medicin-studerende !
Velkommen tilbage til et nyt semester og specielt til de nye
Vinterstartere!!
Som noget nyt vil FADL ikke længere bringe referaterne fra
hvert møde i Københavns Kredsforening her i MOK. Du kan
stadig komme op på kredsforening her på Panum og hente et
eksemplar hvis du ønske det, men det var vores indtryk, at
der ikke var særlig mange der læste dem, så i stedet vil der
komme en kort klumme med de relevante beslutninger og
om de interessante diskussioner.
Denne uges klumme vil handle om mig, Christianne Eickhoff,
nyvalgt formand her i København, kontingentstigning og
Midvejsvalget.
Jeg, Christianne Eickhoff, er lige startet på 7. semester på
Rigshospitalet, og jeg har været aktiv i FADL i 2½ år. Jeg
har arbejdet meget med FADL-vagternes arbejdsmiljø og så
står jeg for udgivelse af FADL- studiekalenderen. Det sidste
halvår har stået meget i Vagtbureauets tegn, da vi blev nød
til at bortvise vores direktør og en anden medarbejder, da vi
fik viden om, at de var ved at lave en konkurrerende virksomhed. Derfor er dit Vagtbureau lige nu uden direktør,
men vi håber du har forståelse for de gener det evt. måtte
medføre for dig som vagttager.
På sidste kredsforeningsmøde besluttede vi at hæve kontingentet til 795 kr. pr semester. Det er en stigning
på 45 kr. Til gengæld bortfalder indmeldelsesgebyret på 50 kr. for nye medlemmer. Af dit kontingent går de
210 kr til hovedforeningen (landsdækkende) som blandt andet forhandler din overenskomst, de 9 kr til
forhandlings fonden og de sidste 576 kr. til Københavns kredsforening.
For 2003 er der budgetteret med 2300 medlemmer i København og dermed en indtægt på 2.793.700 kr. Af
dem går 1.700.000 kr. til løn til personale på kredsforeningen, 38.000 kr. til bestyrelse og Repræsentantskabs møder, 40.000 til medlemsaktiviteter og 550.000 til bevillinger til det studenter sociale liv på Panum
(fx MOK og MSR). Hele budgettet kan du hente på Kredsforeningen og du er meget velkommen til næste
KKR møde torsdag d. 27. feb. kl. 16.15 i FADLs mødelokale, hvor vi skal diskutere og vedtage budgettet
for 2003, så hvis du har en holdning til hvad dine kontingent kroner skal gå til, så mød op !
Til slut skal jeg gøre opmærksom på FADLs Midvejsvalg !! Vi mangler aktive politikere i FADL. Derfor vil
der blive åbnet for opstillingslister og stemmebokse her i februar måned. Alle der er medlem af FADL kan
stille op og der er ca. 10 ledige pladser i Repræsentantskabet. Eneste forudsætning er lysten til at være
frivillig studenter politiker og ønsket om at se mere til hvad det egentlig er for en forening du er medlem
af………..
De bedste hilsener
Christianne Eickhoff
cri@email.dk

KURSUS FOR
LÆGEVIKARER I
ORTOPÆDKIRURGI
Går du og påtænker et vikariat i ortopædkirurgi og
føler du at du mangler en generel opfriskning af dine
kliniske færdigheder samt noget information omkring
hvad man egentlig laver som lægevikar, så er dette
måske noget for dig ?
FADL Københavns Kredsforening afholder kursus for
lægevikarer d. 25. og 26. februar kl. 17-21. Nærmere
information samt tilmelding sker på www.fadl.dk/hf
og klik ind på kurser.
Venlig Hilsen
FADL Københavns Kredsforening

MASH-FREDAGSBAR
IMCC Holder MASH-fredagsbar på fredag i klubben fra kl 14.00
Gå ikke glib af denne fantastiske mulighed for at:
Blive underholdt i køen
Deltage i en af de spændende konkurrencer
vinde en landmine
Opleve den utrolig IMCC-MASH stemning.
Vi ser frem til at feste med jer.
IMCC
PS: de samme regler for entre mm. gør sig gældende som under
normal fredagsbar.
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Basisgrupper
BASSISGRUPPE FOR PANUMS
FORSKØNNELSE.

Første møde mandag d. 17./2.-03 kl. 13.30.
Vi mødes i kantinen ved de lange borde ved kantinens trappe.
Vi ses! Camilla.

PANUMKORET SØGER TO TENORER OG TO BASSER.
Panumkoret er et blandet amatørkor med knap 40
studerende fra Københavns Universitet samt andre
uddannelsesinstitutioner i københavnsområdet.
Vi øver hver torsdag fra kl. 17.30 til kl. 20.00 i
Sct. Andreas Kirke på Gothersgade. Repertoiret er
blandet dog med hovedvægt på det klassiske. I det
kommende semester skal vi beskæftige os med nordisk musik af blandt andet Carl Nielsen, PetersonBerger og Sibelius.
I løbet af semestret afholdes en kor weekend - typisk
i Sverige. Hvert semester afsluttes med 2 til 3
koncerter.
Så hvis du har lyst til at synge i et meget hyggeligt
kor og har rimelig kendskab til noder så ring til:
Gorm Larsen (dirigent) tlf. 35394446
eller
Esben Hansen tlf. 26952552

MEDICINERREVYEN 2003
EKSPLORERER

Forestillinger:
Onsdag d. 19. februar 2003 kl. 19.30
Torsdag d. 20 februar 2003 kl. 16.00 og 20.00
Fredag d. 21. februar 2003 kl. 16.00 og 20.00
Lørdag d. 22. februar 2003 kl. 15.30 og 20.00
Pris: 60 kr
Billetsalg :
Torsdag d. 13. februar kl 15.00
i Studenterklubben, Panum Instituttet.
Se www.medicinerrevy.dk for evt. resterende billetter!!!

RUSVEJLEDNING 2002

Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten er
forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig, sneglet
sig afsted, som om hver dag var den 24 december,
som om hver time var en uforberedt
eksamination i diencephalon og regio cruralis
posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke
godt nok.!!
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet kan opdrive. Intet mindre!!!
Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så
kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende at
der er nogle talenter, som rusvejledere behøver
for at kunne leve op til opgaven.
Man behøver ikke:
- at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer
døveudgaven af ”HMS Pinafore” og frembringer en 7
dages madplan for veganere
- at finde på 6 nye banebrydende oplæg
egenhændigt....om dagen
- at være officer fra jægerkorpset, så man kan styre
de skrigende masser
Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt
dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og
en rustur totalt.
- være mere interessant end dem fra Big Brother……
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet,
både på seminarer og på rustur. Alt for
mange laver den store free-rider - være indstillet på
at bruge hele august på rusvejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin
mobiltelefonitis.
- lade være med at melde sig bare fordi ens kæreste
eller venner gør det.
Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer, et den
22-24 marts og et i slutningen af april,
ugeseminar 9-16/8, samt rustur 23/8-30/8 (ugen inden fase I-semesterstart). Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper en del møder gennem
forløbet. Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmøder, hvor det er obligatorisk at man møder
frem til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmelding, når den enkelte har fundet ud af om vedkommende magter at leve op til de hårde krav.
Møder og tilmelding ligger som følger:
Obligatorisk informationsmøde:
Torsdag den 14/2 kl. 16.00 i studenterklubben
Fredag den 15/2 kl. 16.00 i kantinen
Torsdag den 21/2 kl. 16.00 i kantinen
Aktiv tilmelding:
Fredag den 22/2 kl. 14-16 i kantinen
Mandag den 25/2 kl. 14-16 i klubben
Tirsdag den 26/2 kl. 14-17 i klubben
NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der
kommer for sent, både til infomøder og tilmelding.
Det indledende stormøde, hvor man møder
sin gruppe, finder sted onsdag den 27/2 kl. 20.00
i studenterklubben.
Kom glad, kom frisk !!! M.V.H. Overvintringsgruppen.
Vinterrustur 2002
Fra OG´s respirator skal der lyde et stort tak for
turen til alle vinternussere der var med, samt
held og lykke med studiestarten.
Hvis nogen ligger inde med diverse effekter såsom
tøj, CDére, rekvisitter, soveposer, m.m.,
som ikke er jeres egne, så kan det afleveres til
jeres tutor eller til en af vejlederne i klubben.
Der mangler stadig en del tøj og rekvisitter blandt
vejlederne, så please……..aflever for satan.
KH OG

KRISTNE MEDICINSERE
Onsdag 12/2 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Tirsdag 18/2 kl 19.30 Semesterstart
Tema: hygge, hygge, hygge...
Sted: Linda Nilsson
Ellehøj 12, 2sal
2900 Hellerup
Nye er specielt velkommne!!!

Er du ny på Panum eller gammel i gården...
Kristne medicinere er en gruppe stud.med.´er der
mødes for at bede sammen og diskutere tro, Gud,
medicinsk etik, og andre spørgsmål vi synes er spændende og vigtige. Vi mødes 4-5 gange per semester
kring et tema og bliver inspirerede af en gæstetaler.
Vi mødes også hver onsdag kl 12.00 til bøn i andagtsrummet (lokalen ved siden af Studenterpræstens
kontor), og spiser bagefter frokost sammen. Udover
dette arrangerer vi blandt andet lejr sammen med
studerende fra hele Danmark.
Vi ønsker også at skabe et åbent forum på universitetet, hvor der er mulighed for at finde ud af hvad
den kristne tro egentlig handler om, og hvorfor den
betyder så meget for så mange.
Dette sker de næste par uger...
Kristen eller ikke, Du er meget velkommen!
Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@hotmail.com (NB! Ny email
adresse!) eller ring: Linda Nilsson tel:29728583

VIGTIG INFORMATION FRA EDBSTUDIESALENE
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 USBporte (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, pdrev 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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Debat

HVAD MENER LÆGESTUDERENDE?

Af Simon Serbian, Hovedbestyrelsesformand i FADL

Når man standser en person på gaden og spørg’ ”Hvad
er Foreningen af Danske Lægestuderende?”, så svarer de fleste noget i retning af ”Øh, sikkert et sted,
hvor de studerende, der læser til læge, mødes og
snakker om alle mulige ting.” En ikke helt urimelig
betragtning. Men ikke helt rigtigt – desværre. Hvis
man spørg’ på gangene på universitetet eller på et
hospital, så bliver svaret lidt anderledes. Nogen vil
sige ”Fagforening” eller ”Vagtbureau”, og andre siger ”Interesseorganisation”. De fleste vil dog nok
være enige om, at FADL er det sted, man henvender
sig, hvis man er interesseret i de lægestuderendes
holdning.
Efter min mening ér det naturligt at henvende sig til
FADL, hvis man er interesseret i de kommende læger – i eller anden sammenhæng. Fra FADLs side kan
man så svare, eller (mere typisk) henvise videre til
de rette – f.eks. de mange foreninger og grupper,
som vi opretter på universiteterne undervejs på studiet.
Men vi mangler noget! Hvem forholder sig til uddannelse og sundhedspolitik? Der er der ikke nogen der
gør. Hmm, ikke helt rigtigt! Fagrådene (MSR) arbejder med studieordninger lokalt – og mødes heldigvis
halvårligt. Men der kan gøres mere. FADL kan hjælpe
med at skabe fokus på lægeuddannelsen, der på trods
af diverse nye studieordninger altid kan forbedres!
De mere overordnede linjer har man ikke altid tid til
at prioritere, når eksamensformer og pensum-

størrelser skal defineres. Og nogen bør forsøge at
sammentænke det uddannelsesforløb, der begynder
på 1. semester, tager form i klinikken, indeholder
turnus og fortsætter i speciallægeuddannelsen.
Og så bliver man læge. – Og en del af sundhedsvæsenet. Det bliver vi alle på en eller anden måde. Derfor
er det vel rimeligt, at vi også har en form for holdning til dette. Og nej, vi kan jo ikke alle med ét blive
enige om store forkromede principper. Men det ér nu
et faktum, at omverdenen synes, det er interessant
at høre, hvad de kommende læger (os) mener ... Skal
vi så ikke prøve at svare?
Joh, det skal vi. I hvert fald kan vi være dem der –
uden politiske forbehold, dagsordener eller hensyn –
kan problematisere og stille
spørgsmålene. Et eksempel: Annonce:
Har politikerne tænkt på de
sundhedspolitiske konsekvenser af afgiftsændringerne, der
gør sprut og smøger billigere? Det kunne vi vel godt
spørge om ... Og sådan er der
mange forhold. Nu forsøger
vi i FADL at lave en ramme
for alt dette. FADLs Hovedforening har derfor oprettet
et nyt udvalg ved navn Sundheds- og Uddannelsespolitisk
udvalg (SUPU).

og har til formål at sammenknytte den præ- og
postgraduate uddannelsespolitik på landsplan. Det
gøres bl.a. gennem et tæt samarbejde med repræsentanter fra fagrådene på de tre medicinstudier i
landet. SUPU har sat sig mål, som: At arbejde for en
naturlig overgang fra studiets kliniske del til turnus.
At arbejde for en optimal kvalitet af lægeuddannelsen
på landsplan. At arbejde for optimale turnusvilkår
for fremtidens læger. At arbejde for forbedringer af
lægers videreuddannelsesmuligheder og forhold. At
arbejde for at præge den sundhedspolitiske dagsorden. Og endelig at fungere som talerør for de lægestuderendes sundheds- og uddannelsespolitiske holdning på landsplan.
Hvis du synes, det lyder interessant, eller har nogle
holdninger, så skriv: serbian@fsr.ku.dk

Udvalget fortsætter det tidligere turnusudvalgs arbejde,

Filmklubpræsenben
P8'n
terer

Torsdag den 13. februar
klokken 20.00

Harry Potter

www.p8n.dk

NYHEDER
FORÅRET 2003
Gratis medlemskab til 1.
semestersstuderende!
Ja, det er sandt! Hvis du går på 1. semester og har
meldt dig ind i FADL kan du dukke op i klubben og få
dig et gratis medlemskab. Det giver adgang til hele
forårets program inkl festen vi holder.

Fest om lørdagen!
Filmklubfesten bliver i år holdt på en lørdag. Datoen
følger senere. Denne gang er det en superheltefest,
hvor vi viser Spiderman!

Inflation
Nu koster medlemsskab 60 kroner for et semester.
Det skyldes en prisstigning fra leverandøren af film.
Hvis man kommer alle aftener er prisen stadig lav: ca.
7 kr. pr aften!

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

Behøver Harry en introduktion? Han er 11, forældreløs og har
magiske evner. Han kommer på skolen Hogwarts for at udvikle
sine evner og finde nogle åndsfæller.
Anmelderne skrev: "Det fine ved Harry Potter og de vises sten er at
den er så intelligent og spektakulært skruet sammen", Bogart, DR.
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MSR

Det Medicinske Studenterråd

Referat af fagrådsdagen
d. 1. februar 2003
Til stede: Simon Serbian, Bjarke Hansen,
Anne Holm, Kirstine F. Fabritius,
Christina Jensen-Dahm, Bo BieringSørensen, Rune Tønnesen og Karina
Heuer Bach
Dagsorden:
1: Udvalgsmappen
2: Ændringsforslag af fase 1 ny
studieordning
3: Reklamefolder for MSR
4: 1.semester TAS rokeringer
5: Billeder i anatomi til 4 og 5 semester
skriftlig eksamen
6: Personer i udvalg
7: Plan for stormødet med Odense og
Århus
8: Planer for kommende semester
9: Kalenderplan for afholdelse af MSR
møder i foråret.
10: Bogmarkedet
11: Nye nøgler til MSR kontor m.v.
12: Planlægning af billedtagning af
repræsentanter i div. udvalg
13: Øget optag
14: Eventuelt
1. Udvalgsmappe
Indholdet blev gennemgået. Mappen
kommer til at indeholde følgende: liste
over personer i udvalg, vedtægterne med
kommentarer til, kort beskrivelse af alle
udvalg, der deles i generelt og aktuelt.
Siderne skal lægges ud på nettet, således
at man kan printe ud herfra, hvis der sker
ændringer i indholdet.
2. Ændringer af fase 1 ny studieordning
MSRs notat om ændringer i fase 1 i ny
studieordning er blevet rundsendt til
institutterne og er blevet diskuteret på et
følgegruppemøde i december og ligeledes
i januar. Notatet er i høj grad blevet taget
til efterretning og de enkelte dele af
notatet bliver diskuteret. Der er positive
tilkendegivelser om en del af forslagene
og generelle udsigter til at ændringerne
for 1. – 5. semester kan blive gennemført
på sigt.

3. Reklamefolder for MSR
Folderen er blevet uddelt på
vinterrusturen og holdene kommer også
forbi MSR kontoret på deres rundtur på
Panum. Der skal dog lige ændres en lille
smule i layoutet, kalenderen skal
optrykkes på bagsiden og emailadresse
på bestyrelsen og
studienævnsmedlemmerne skrives på.
4. 1.semester TAS rokeringer
Ændringer i tråd med MSR’s notat (pkt. 2)
med forventet implementering allerede i
efterårssemesteret.
5. Billeder i anatomi til 4 og 5 semester
skriftlig eksamen
Der var ingen billeder til de just
overståede eksaminer og det fremgår af
lektionskataloget for foråret at der vil
være en 6 timers skriftlig eksamen samt
en 1½ times praktisk prøve. Dette tages
op i studienævnet, da denne eksamen
ikke er godkendt. Forslag om brev fra
MSR til studienævnet ang. den
manglende brug af billeder til eksamen.
Ligeledes forslag om indlæg i MOK.
6. Personer i udvalg
listen over personer i forskellige udvalg
m.m blev gennemgået. De vacante poster
tages op på førstkommende MSR møde
med henblik på at udfylde disse. Listen
hænges op på kontoret. Følgende pladser
er pt. vacante:
Fakultetets fysiske udvalg og
begivenhedskomite. 6. – 9. semesters
udvalg, 11. semesters udvalg og 12.
semesters udvalg. OSVAL udvalg, VKO
udvalget, evalueringsudvalget,
kvalitetetssikring og kantine udvalget.
Interesserede kan få flere informationer
hos Bo Biering-Sørensen
(bobiering@hotmail.com)
7. Plan for stormødet med Odense og
Århus
Afholdes i København d. 8. marts. Bjarke
kontakter de øvrige medicinske

studenterråd for at tjekke op på at de har
holdt dagen fri. Udkastet til program blev
gennemgået. Man har forsøgt at gøre
indholdet mere politisk.
8. Planer for kommende semester
Følgende punkter blev fremhævet som
arbejdspunkter:
- hjælpemidler til eksaminer
- brug af computer til eksamen
- bestået/ikke bestået på 3. sem.
9. Kalenderplan for afholdelse af MSR
møder i foråret
Ordinære MSR møder i foråret afholdes:
torsdag d. 27. februar kl. 16, torsdag d. 27.
marts kl. 16, torsdag d. 5. maj kl. 16 og
torsdag d. 29. maj kl. 16.
10. Bogmarked
Indlevering: 11. og 13. februar. Selve
dagen er d. 14. februar og udlevering
finder sted d. 18. og 20. februar. Man kan
melde sig hos Bjarke.
11. Nye nøgler til MSR kontor m.v.
Kontakt Henrik for at få nye nøgler.
Nøgler udskiftes meget snart.
12. Planlægning af billedtagning af
repræsentanter i div. Udvalg
Der skal tages billeder af bestyrelsen og
studienævnsrepræsentanterne til af
offentliggøre i MOK. Bo koordinerer med
MOK. Billederne skal også grundlægge
MSR’s billedarkiv.
13. Øget optag
Der er igen kommet fokus på den såkaldte
lægemangel og der er muligvis
ministerielt initiativ til at øge optaget på
landets medicinuddannelser. Men der er
ikke kapacitet til at uddanne flere på
universiteterne. Denne problemstilling
tager Bjarke også op i SUPU under
FADL.
14. Eventuelt
Intet under eventuelt

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

KONKURRENCE

Gæt en drik. Inden bakterieinvasionen var dette en drik,
som mange nyder, men hvilken?
SVAR:

Hvem er forfatteren til
denne bog?
SVAR:
Vind en flaske Riccadonna og en
pose Øffer.
Skriv dit svar, og navn, hold og
adresse og læg det i MOK's postkasse
i 9.2.1.
Vi skal have svaret senest mandag
den 17/2-2003 kl 12:00
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Fredsinitiativ: Demonstration mod Krig i Irak!

Opfordring til alle studerende ved
de sundhedsfaglige uddannelser!
Internationale reporter* fastslår at en militærintervention i Irak vil
koste mellem 48.000 og 260.000 civile irakere livet. Yderligere anslås
det at 200.000 civile vil miste livet som resultat af
efterkrigsvirkningerne, mens tusindvis af mennesker vil blive sendt
på flugt!
Statsminister Anders Fogh Rasmussen har for nylig erklæret Dansk
støtte til en krig mod Irak.
Som studerende ved de Sundhedsfaglige uddannelser og som
kommende sundhedspersonale synes vi, at man må gå imod
handlinger der skaber humanitære katastrofer. I det 21. årh. bør
man kunne løse konflikter på diplomatisk vis og ikke behøve kaste
bomber over uskyldige mennesker.
Et menneskeliv er det samme værd uanset nationalitet, hudfarve og
religion!
Tag din hvide kittel på og slut dig til dine medstuderende i
fredsoptoget
Lørdag d. 15. Februar kl. 12
fra den amerikanske ambassade (Dag Hammarskjölds Allé 24,
Østerbro) via den britiske ambassade til Christiansborg.
På opfordring af:
Standing Committee On Refugees and Peace [SCORP]
en undergruppe af: International Medical Cooperation Committee
[IMCC]
www.imcc.dk
efter initiativet: International Campaign Against US Agression on
Iraq, www.cairocampaign.com
*“Collateral Damage: the health and environmental effects of war on Iraq – report” publiceret af
MedACT.
Download: www.medact.org / “Likely Humanitarian Senarios” af FN. Download: www.casi.org.uk /
“Our Common Responsibility – the impact of a New War on Iraqi Children” af IST International Study
Team.
Download: www.warchild.ca.

