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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.
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Oplag: 2000

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 18, 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!
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.

L ørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:
12
.00 MOK's DEADLINE
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

20
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STUDIET
OSCAR KONKURRENCE

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 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Så skal vi til det igen! Sidde
oppe en hel nat og se de smukke
og de rige gå op ad den røde
løber i forventning om at gå
hjem med en guldbelagt statue,
der angiveligt ligner en kvindes
onkel Oscar. Oscarnatten er
natten mellem 23. og 24.. marts,
og TV2 sender direkte kl 02.30..
Vær med i MOKS Oscar
konkurrence, hvor du kan teste
din film IQ og gætte hvem der
løbe med Oscarerne i år. Sæt et
kryds i hver kategori og aflever
skemaet i MOKS postkasse foran
lokale 9.2.1.
Se mere om filmene og de
nominerede på www.oscar.com

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:
Hanne Thielsen - hanne.thielsen@hh.hosp.dk
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 Anna-Lise Lindahl
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Find konkurrenceskemaet og
regler på nettet:
mok.info/oscar
Kris

Fase I

ER DU IKKE FÆRDIG MED FASE
I PÅ DEN GAMLE ORDNING ?

Skriv til gammel_ordning@yahoogrupper.dk og følg
vejledning til at tilmelde dig mailinglisten.

Skal du overflyttes til ny ordning til efterår eller
senere ?
Føler du dig klemt mellem de to ordninger ?
Føler du at du ikke får nok information…til tiden ?

Vi skrives ved.
Med en ønske om en god fremtid for os alle
Urfan Z. Ahmed
Stud.med.

Meld dig til nedenstående mailingliste og følg med i
hvad der sker med overgangsordningen. På denne
måde kan du modtage relevant information inden
det er for sent.

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE) MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42
Her er semestrets åbningstider for marts
Vi ses i kælderen. Med venlig hilsen studiesalsvagterne.
Ugedag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Dato
10.3
11.3
12.3
13.3
14.3

8-9

Ugedag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Dato
17.3
18.3
19.3
20.3
21.3

Ugedag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Dato
24.3
25.3
26.3
27.3
28.3

8-9
CJ

Ugedag Dato
Mandag 31.3

8-9
BC

9-10

10-11

11-12

12-13
UMO

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

BC
UMO

8-9

9-10

10-11

11-12

CJ
CJ
12-13
UMO

13-14

14-15

15-16

16-17

BC
UMO

17-18

17-18

Vi gør opmærksom på at al samundervisning i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligatorisk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

UMO

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

UMO
CJ
CJ
CJ

Vær venligt at ringe til mig hurtigst muligt på tlf.
28123172 eller kom til Panum stor kantine mandag
d.10 marts, Kl. 17-18, så vi kan snakke sammen.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

UMO
10-11

Jeg synes ikke, at vi kan acceptere dette og derfor
har skrevet en ny klage, men det er meget vigtigt, at
jeg har jeres støtte og opbakning og selvfølgelig jeres underskrift.

CJ
BC

9-10

Den 27. feb. 2003 modtog jeg et brev fra eksamenskontor angående vores klage om eksamen, hvor der
står at ”studieadministrationen ikke finder at der på
det foreliggende grundlag er grund til at tilbyde
omeksamen i nær fremtid”.

MVH.
Studerende fra gammelordning

BC
BC

TIL STUDERENDE FRA
GAMMELORDNING, DER HAR
VÆRET OP I SYG/REEKSAMEN I
CELLEBIOLOGI JANUAR 2003.

BC
For at få godkendt Førstehjælpskurset kræves der
100 % fremmøde.
9-10

10-11

11-12
UMO

- Ret til ændringer forbeholdes.
- Check altid opslag på døren til studiesalen.
- Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studieelementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.
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STUDIET

Fase II

LABORATORIUM FOR KLINISKE FÆRDIGHEDER

tilbyder i forår 2003 kurser for alle fase II studerende i nedenstående
færdigheder:

OSVAL II FORSIDER

Dato
Torsdag d. 27. februar

Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for forsider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Emne
Tid
Åbnes
IV-adgang
16.15-17.45
4. februar
IV-adgang
18.00-19.30
4. februar
Tirsdag d. 4. marts
Genoplivning
16.30-19.00
4. februar
Torsdag d. 6. marts
Kateter
16.15-17.45
4. februar
Kateter
18.00-19.30
4. februar
Tirsdag d. 11. marts
Genoplivning
16.30-19.00
11. februar
Torsdag d. 13. marts
Sutur
16.15-17.45
11. februar
Sutur
18.00-19.30
11. februar
Tirsdag d. 18. marts
Genoplivning
16.30-19.00
18. februar
Torsdag d. 20. marts
IV-adgang
16.15-17.45
18. februar
IV-adgang
18.00-19.30
18. februar
Tirsdag d. 25. marts
Genoplivning
16.30-19.00
25. februar
Torsdag d. 27. marts
Kateter
16.15-17.45
25. februar
Kateter
18.00-19.30
25. februar
Tirsdag d. 1. april
Genoplivning
16.30-19.00
2. marts
Torsdag d. 3. april
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

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksamen.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.
Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

Studievejledningen

ØKONOMI UNDER STUDIET – SU OG HVAD SÅ?

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og
vejledning om økonomi og andre sociale forhold?

TRÆFFETIDER UGE 10
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
Man
03/03
1500 – 1600
00
00
00
00
Tir
04/03
09 – 10
10 – 13
Ture Karbo
1700 – 2000
Jes Braagaard
Tor
06/03
1600 – 1700
TRÆFFETIDER UGE 11
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Man
10/03
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
00
00
00
00
10 – 13
Ture Karbo
Tir
11/03
09 – 10
Tor
13/03
1600 – 1700
1700 – 2000
Ulrik Bodholt
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Studievejledningens træffetidslokale er: 9.1.33a
Gordon Thomas Jehu vil ikke være at træffe i Studievejledningen - før medio maj.
Lone Rasmussen vil vikarierer for Gordon i den mellemværende periode.

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret!

DEN INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER UGE 10
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Suzanne Andersen
Man
03/03
1000 – 1200
00
00
Tina Gottlieb
Tir
04/03
13 – 15
Ons
05/03
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tina Gottlieb
Tor
06/03
1300 – 1500
TRÆFFETIDER UGE 11
Dag
Dato
Træffetid
Telefontid
Vejleder
Suzanne Andersen
Man
10/03
1000 – 1200
Tina Gottlieb
Tir
11/03
1300 – 1500
Ons
12/03
1000 – 1200
1200 – 1230
Tina Gottlieb
Tina Gottlieb
Tor
13/03
1300 – 1500
Fre
14/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
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 / 9.1.33a

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

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

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

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSAFVIKLING EFTER GAMMEL
STUDIEORDNING
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

for02
und
und
und
und
und
und
und
und

eft02
und
und
und
und
und
und
und
und

for03
und/ eks
und
und
und
und
und
und
und

eft03
for04
eft04
eks
und/ gen gen
gen
und
und/ eks eks
und
und
(eks)
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

for05

eft05

for06

eft06

for07

gen
(eks)
(eks)
und
und
und

(eks)
und/ eks und/ eks eks
und
und/ eks und/ eks eks
und
und
(eks)
(eks)

und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller
indhold
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus

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.

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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ANNONCER

Annoncer
STUDENTERSEKRETÆR VED
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Klinikudvalget Rigshospitalet søger en studentersekretær med tiltrædelse 15. marts 2003 eller
efter aftale.
Studentersekretæren varetager i samarbejde
med den fuldtidsansatte sekretær, formanden for
klinikudvalget samt det øvrige klinikudvalg afviklingen af undervisningen ved Klinikudvalget
Rigshospitalet. Dette inkluderer:
*
udarbejdelse af lektionskatalog
*
holdsætning af studerende
*
udfærdigelse af introduktionsmateriale
*
indkaldelse til klinikudvalgets
møder samt deltagelse i disse som referent
*
deltagelse i planlægnings- og
prioriteringsmøder
Stillingen er på 600 timer årligt som p.t. deles
med en anden studentersekretær. Arbejdstiden
er meget fleksibel med mest arbejde i januar og
august, dog skal der planlægges en-to ugentlige
træffetider samt deltagelse i ovennævnte møder. Aflønning i henhold til overenskomst.

FORSØGSPERSONER M/K
SØGES
Unge, raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg. Vi søger både mænd og kvinder.
Forsøget omhandler fedtstofskiftet under muskelarbejde. Indledningsvist vil du blive scannet
(DEXA) og få målt din maximale iltoptagelseshastighed. Dette vil tage ca. 1½ - 2 timer. Der er
ingen gener forbundet med disse undersøgelser.
Selve forsøget vil vare 3-4 timer. Her vil du få
lagt et kateter i en vene i fedtvævet på maven,
og et kateter i en arterie i håndleddet. Det første foregår af tekniske årsager uden lokalbedøvelse, men er kun forbundet med beskedent ubehag. Kateterindlæggelsen i arterien foregår under lokalbedøvelse. Med henblik på måling af
blodgennemstrømningen i fedtvævet indsprøjter
vi et lille depot radioaktivt stof i fedtvævet på
maven. Den ekstra radioaktive stråling du modtager fra dette svarer til mindre end 6 dages
ekstra naturlig baggrundstråling i København.
Herefter skal du cykle i en time ved ca. 60 % af
din maksimale ydeevne.
Der gives økonomisk kompensation.
Undersøgelserne og forsøget forgår alle på Bispebjerg Hospital, Klinisk Fysiologisk afdeling.

Ansøgningen stiles til:
Klinikudvalget Rigshospitalet
Rigshospitalet, afsnit 5404
Blegdamsvej 3
2100 København Ø

TURNUSBYTTE
Haves : Aalborg
Ønskes : Pendlerafstand fra København
Ring eller skriv til mig:
22189341/38198174
bent_laursen@hotmail.com
Bent

TAKSIGELSE.
Jeg vil gerne takke venner og kolleger for min
surprisereception i anledning af veloverstået
OSVAL 1. Det varmer altid med en sang og en
pindemad.
Marie Baunsgaard, 603

FLG. BØGER SÆLGES FOR EN
SLIK:
1. sem.
Humanbiologi:
- Thibodeau – Structure & Function of the Body
(inkl CD-rom); 100,00
2. sem.
Cellebiologi:
- Pollard – Cell Biology; 300,-

Formålet med projektet er at undersøge hvor
mange børn der bliver indlagt i Danmark om
året med mistanke om eller manifest paracetamol
forgiftning - aldersfordeling, geografiske forskelle, sværhedsgrad…
I projektet indgår udtrækning af data fra landets
klinisk biokemiske afdelinger, og ansøgeren påtænkes at blive inddraget i hele processen lige
fra den detaljerede projektudformning (projektbeskrivelse) til dataindsamling og publikation.
Projektet kan meget vel anvendes som OSVAL
opgave.

Ring eller e-mail og hør nærmere hvis du er
interesseret.

Kim Dalhoff
Overlæge, dr.med.
Klinisk farmakologi
Afsnit Q-7642
Rigshospitalet
dalhoff@rh.dk
( 35 45 75 25

BØGER SÆLGES:

Ring til Christian Drews 26850378
Miljø og arbejdsmedicin af Autrup, Bonde m.fl.
1 udgave oplag 2002.
(kun lidt brugt)
Pris: 200 kr.

BØGER SÆLGES:
- Klinisk social medicin 2 udg
150 kr
- Pasient Behandling 2.udg
75 kr
- Pocket Atlas of cytology, Histology, Microscopic
Anatomy 3.udg. 100 kr
- Physiology color atlas 4. udg
100 kr
- Epidemiology in Medicine 1. ugd
120 kr
- Biochemistry 2.edition Champel, Hervey
150 kr
- Kemi i perspektiv 2, 2.udg
50 kr

Kompendium i farmakologi
Af T. Senderovitz fra Fadl
(stort set ikke brugt)
Pris 100 kr.
Studiesalshåndbog i patologi
Af M. Franzmann og K. Poulsen
(Ingen udstregninger)
Pris 80 kr.
Ring til Henriette
Tlf. 35 38 19 58

Ring til Mette 38106229 / 51946666

TIL 4.SEMESTER SÆLGES:

LAGERFEST!
Find din indre flyttemand frem og kom og hjælp
Equip med at få ryddet op på lageret i parkeringskælderen. Til alle hårdarbejdende vil der være
rigelig forsyning af øl og højtbelagt smørrebrød,
og dagen afsluttes med palleløfterræs og spontan fest.
Mød op lørdag den 15/3 kl. 10!
Tilmelding til : linegisselmann@yahoo.dk

Klinisk farmakologisk afdeling Q, Rigshospitalet
søger en stud. med. som er interesseret i et
skolarstipendium (½-1 år) til en registerbaseret
undersøgelse.

Venlig hilsen

Ansøgning bedes fremsendt til ovenstående senest 7. marts 2003
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til klinikudvalgets sekretariat, tlf. 3545 4438.

Er du en kvik student som er interesseret i videnskabeligt arbejde? og et skolarstipendium?

Aflønnes som skolarstipendium.
Henvendelse til Kirsten Gjeraa, stud.med., tlf.nr:
27 21 00 61/ 39 61 55 17.

Kvalifikationer:
*
selvstændighed
*
overblik
*
samarbejdsevner
*
kendskab til tekstbehandling
(Word) og databasesystemer / regneark (Excel)
en fordel
*
fordel at være tilknyttet
Klinikudvalget Rigshopsitalet

KLINISK FARMAKOLOGISK
UNDERSØGELSE: BØRN OG
PARACETAMOL

SÆLGES
Textbook of sports Medicine af Michael Kjær og
Michael Krogsgaard —800 kr.
Helt ny og uden understrigninger
Bogladenspris 1400

”Pharmacology”
Rang, Dale and Ritter
4. Udgave
Helt ny bog! Ikke brugt.
Pris = 475 Kr!
Nypris = 595 Kr

tlf. nr. 26562578/ 40742414

Henv. 22994237
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INDRE ORGANER

Fadl
UGENS FADL-HOVED
Hver uge præsenterer FADL, Københavns Kredsforening en af sine aktive
studenterpolitikere.
Simon
Serbian
(serbian@fsr.ku.dk)
30 år, semesterfri mellem 9.
og 10. semester
Hovedbestyrelsesformand,
FADLs Hovedforening
Ordet er frit
Jeg har været aktiv i FADL
siden foråret 2002, hvor jeg
blev indsuppleret i FADLs
Repræsentantskab. Gennem hele studiet har jeg arbejdet med uddannelses- og organisationspolitik både
på medicin, på universitetet og på landsplan. Nu vil
jeg gerne bruge de mange erfaringer på at forbedre
FADL på landsplan. Dvs. gøre os bedre som forening
internt - og gøre os bredere og mere engageret overfor hinanden og eksternt mod omverdenen.

I dag er FADL splittet op i fire forskellige foreninger: Tre kredsforeninger (Kbh., Århus og Odense) og
en Hovedforening mellem disse. Dette har historiske
grunde, og lokalt har man selvfølgelig vænnet sig til
dette. Men, ideelt set ville jeg gerne se Foreningen
af Danske Lægestuderende som én forening. Vi er
alle kommende kollegaer, og som sådan er det mest
logisk, at vi har én forening. Selvfølgelig med lokale
aktiviteter, men med en samlet indsats på alle logiske områder - overenskomster, forsikringer, vagtbureau, uddannelse og sundhedspolitiske spørgsmål.
Med én forening og ét samarbejdet sekretariat vil vi
meget bedre kunne servicere medlemmer og tage
nye initiativer.

udvikling fra de tidligere semestre, over de senere
kliniske og til de første måneder som læge med ansvar i klinikken.

Et af de områder, jeg brænder for at gøre FADL
bedre på, er det sundheds- og uddannelsespolitiske
område. Hele lægeuddannelsen bærer i dag desværre
præg af at være opsplittet i flere smådele: Bachelor,
kandidat, turnus og speciallægeuddannelse. I FADL
har vi alle gode muligheder for at samle de mange
kræfter, der lokalt arbejder med studieordninger, og
samtænke disse med turnusuddannelsen - som det
første skridt. Der bør være en logisk og naturlig

Mange og spændende debatter venter forude. Jeg
mener, vi som lægestuderende skal begynde at deltage i debatten. Om ikke i alverdens dagblade, så i
hvert fald internt blandt hinanden. Når vi en gang
bliver færdige, så vil omverdenen forvente, at vi har
en mening og tager stilling. Kunne FADL ikke være
rammen, hvor vi begyndte at danne os meninger før
lægeløftet pludselig gør os til en del af standen?

Endelig ville jeg gerne se de lægestuderendes holdninger oftere i offentligheden. Vi skal ikke opstille
forkromede principprogrammer; men vi kan stille de
klare spørgsmål - renset for alle mulige partipolitiske eller erhvervsmæssige hensyn og dagsordener. Hvorfor forebygger man ikke mere i stedet for at
spendere millioner på at bekæmpe ventelister? Er
konsekvensen af billigere smøger og spiritus gennemtænkt sundhedspolitisk? Har lægen en rollemodel
for patienter og pårørende i klinikken? …

HVEM HAR DU MEST TILLID TIL ?
HVEM ER DINE TILLIDSREP.’ER I FADL ?

T

I

L

L

I

D

FIND FREM TIL DINE 3 TILLIDSREPRÆSENTANTER OG INDSÆT DE
TILSVARENDE BOGSTAVER I NEDENSTÅENDE SÆTNINGER:
SÆT DIN _ _ _ TIL OS !

SEND DEN RIGTIGE LØSNING TIL TILLID@FADL.DK MED DIT NAVN
OG ADRESSE OG DELTAG I KONKURRENCEN OM 3 GAVEKORT TIL
BOGLADEN PÅ HVER 1 MILLIARD MILLION BILLION PÅ DEN FEDE
MÅDE….
ALTSÅ 3 X KR. 100,- !

INDRE ORGANER
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LAAAANG FREDAGSBAR
Fredag d.7.marts
Fra 11-24
Kom og drik dig ned som sædvanlig,
dit stive apparat !!
(Ja, der er dig, vi mener)
HUSK: Kun adgang med studiekort fra
Panum, eller i selskab med en, der har
ovennævnte studiekort.
1 gæst pr. Studiekort
HUSK OGSÅ: Døren lukker allerede kl. 23, så det nytter ikke at stå
udenfor og tigge om at komme ind i klubben klokken halvtolv.
Vi glæder os til at se dig !!!
Studenterklubben

Filmklubben P8'n

Torsdag den 6. marts
klokken 20.00

præsenterer
www.p8n.dk

PROGRAM
FORÅR 2003
6/3 Monsters ball
13/3 Jeg er dina
20/3 Elsker dig for evigt
27/3 Fest - Superherotema
"Spiderman"
3/4 The man who wasn´t there
10/4 Casablanca
24/4 Vanilla sky

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.

Supertilbud: Går du på 1. semester
og har meldt dig ind i Fadl er der
gratis adgang resten af semesteret!

Leticia (Halle Berry) er enlig mor da hendes mand er på dødsgangen efter et mord. Hendes søn trøstespiser og vejer over
100 kg. Hank Grutowski (Billy Bob Thornton) arbejder på dødsgangen som fængselsbetjent og er ham, der skal forestå henrettelsen af Leticias mand. Uventede og sørgelige begivenheder bringer dem sammen og det viser sig måske som en
mulighed for dem begge at komme videre i livet.
Jyllands-Posten skrev: "Filmens styrke skal både findes i temaet og i det fremragede spil, og der er ingen dårlige præstationer"
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VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
HÆMODIALYSEHOLD 4202 PÅ
AMTSSYGEHUSET I HERLEV
SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.
Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan.
For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent
minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600
timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter
800 timer 4 vagter pr. plan.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.
Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter,
og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage.
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 15.00-22.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30
Krav:
Fase II-studerende som enten har bestået eller forventer at bestå farmakologi indenfor et år fra ansættelse.
150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.

VT-HOLD 4402 SØGER
3 nye medlemmer til thoraxkirurgisk intensiv på RH.
Kunne du tænke dig fordele som:
1)
at vide, at du skal på arbejde, når du har
skrevet dig på til vagt,
2)
at det er på samme afdeling hver gang,
3)
at du kender dem, du møder på arbejde med,
4)
at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i
takt med, hvad du kan,
5)
at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6)
at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1.
de basale kliniske færdigheder,
2.
dit kliniske blik og
3.
håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.
Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Niclas Seierby:
nds@fadl.dk
Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.
Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen.

SPV- HOLD 1514 SØGER NYE
MEDLEMMER.

Med venlig hilsen
Mette Marie Berg
holdleder hold 4202

Ansøgningskrav:
1.
400 VT-timer.
2.
Bestået fysiologi.
3.
Du skal kunne tage 25 vagter inden for de
første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned.
Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige
patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring.
Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på
holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr.
måned.
4.
Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både
som ventil og i forhold til afdelingen.
5.
Du skal kunne komme til vores holdmøde og
middag søndag d. 23/3 kl. 18.00.

Tlf:
Email:

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet ca. mindst et år.

Vi tilbyder :
Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed
for betydelige skattefradrag og gode kollegaer.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.

Vi forventer :
At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr. måned.
Deltager i det månedlige holdmøde.
Har mindst 250 SPV-timer

Yderligere info: David Høen-Beck, 35 83 83 91 / 61 30
83 91.
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.
Ansøgningsfrist: fredag d. 7/3 kl. 12.00.
Der vil efterfølgende være ansættelsessamtaler på
afdelingen.

For nærmere information – kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
d.07.03.2003 kl.15.00

Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.

86133670 / 22789532 (telefonsvarer)
doktormus@hotmail.com

Pr. 1. april skal vi bruge 4 nye holdmedlemmer, der
ønsker at indgå som del af teamet.
Arbejdet på 1514, består i :
Daglig observere og skærmen en pt. på Fr. Sund psyk.
sygehus.
Daglig social kontakt til pt.
Arbejdstiden er 08.00 – 20.00 / 20.00 – 08.00 dvs.
døgn dækning.
Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på fleksibilitet og tålmodighed.

Holdleder David Benjamin
Tlf. : 35820011/ 61333582

VAGTBUREAUET
INTENSIVHOLD 4102 SØGER
TO NYE MEDLEMMER TIL
AFD. 542 KKHH

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 2
VENTILATØRER...

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Krav:
-Bestået farmakologi (der kan dispenseres fra dette)
-300 vt-timer (der kan dispenseres fra dette)
-4-5 vagter pr. måned

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
·At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
·At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
·At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelinger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
·At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, meget mere.
Vi forventer at du opfylder følgende krav :
·Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
·Har bestået farmakologi.
·Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
·Er selvstændig, fleksibel og engageret.
·Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).
Oplæring :
·Marts/april 2003
Vagtstart :
·Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale
Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 14. marts 2003
Kl. 12.00.
Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..
PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse også et godt måltid mad hver måned til holdmødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

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
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CLINICAL TRIAL SAFETY, NOVO
NORDISK A/S SØGER:
Medicinstuderende (jobbet kan evt deles af 2) som har
gennemført mindst 4. semester på Fase II søges 3
timer dagligt (indenfor tidsrummet 8-16) til Clinical Trial
Safety, Novo Nordisk, Gentofte.
Afdelingen er ansvarlig for overvågningen af safety
data under alle kliniske studier fase 1-3.
Arbejdet består primært i opsummering af data fra
Case Record Files, indtastning af data i vores Safety
database samt andet forefaldende kontorarbejde.
Løn:
ventilatørløn
Start. snarest
Henvendelse til Henrik Stig Kaulberg 44438189 eller
Simone Lensbøl 44438205

Spar over 700 kr.
Hele kirurgiserien fra FADL´s Forlag til studenterpris!
Nu 1877 kr. inkl. studierabat!
Normal fuldpris ved køb af bøgerne enkeltvis: 2.667 kr.

FADL´s Forlag banker for
alvor priserne i bund!
Vi har samlet vores
kirurgibøger i et tilbud, som
du ikke kan sige nej til.
Flere gode tilbud er på vej.
Se på www.fadl.dk/forlag

ISBN 87-7749-348-6
Køb bøgerne i din
medicinerboglade,
eller bestil på
www.fadl.dk/forlag

Pris: 1.877 kr.
inkl. studierabat.
Normal fuldpris ved køb
af bøgerne enkeltvis:
2.667 kr.

Alle priser inkl. moms.
Der tages forbehold
for trykfejl, pris- og
afgiftsændringer.
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INDRE ORGANER
Referat af
MSR-møde d.
27. februar
2003
Til stede:
Christina Jensen-Dahm, 4 sem; Bo BieringSørensen, 8. sem; Kirstine Fabritius, 5 sem;
Maria, 1 sem; Helene, 1. sem; Janne, 2. sem;
Eva Wetke, 2. sem; Urfan Z. Ahmed, 6. sem;
Julie, 3. sem; Nadia Henriksen, 3. sem; Jacob, 6
sem; Helene Hvidman, 4 sem; Henrik
Frederiksen, 8. sem; Thomas Erstad, 7. sem;
Michael Hejmadi, 8. sem; Lasse Krogsbøll, 4
sem; Bjarke Hansen, 8. sem. og Karina Heuer
Bach, sekretær

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Plan for stormøde
5. Studienævnsmøde
6. 1. sem. sund. Psyk.
7. Overgangsordninger
8. Evaluering af 2.sem. efterår 2002
9. Erfaringer med bogvalg
10. Repræsentanter til div. udvalg
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Formlia
Bo blev valgt som dirirgent
2. Nyt fra semestrene
1. sem: Ved endnu ikke helt hvad HR skal
bruges til
2. sem: har diskuteret reeksamen efter 1.
sem. Punktet tages op på næste MSR
møde. Skal også behandles på
førstkommende Studienævnsmøde
3. sem: har diskuteret embryologidelen af
eksamen. Dette emne tages op igen når
evalueringerne fra sidste 3. sem. er
indkommet og gennemgået.
5. sem: Forvirring om
afleveringstidspunktet for OSVAL.
Punktet er også på til det kommende
Studienævnsmøde.
8. sem: forudser at der bliver for få
pladser i forbindelse med det kommende
klinikophold.

3. Nyt fra udvalg
TAS-udvalg: Processen med at flytte TAS
til 1. sem. er sat i gang og forhåbentlig
implementeret fra efterårssemesteret 2003.
Fakultetsrådet: Der afholdes
ekstraordinært fakultetsrådsmøde fredag
d. 28.02 om økonomi til oprettelsen af
forskergrupper (clustre).
10. sem. udvalg: Har sendt brev til
Studienævnet angående tilrettelæggelsen
af undervisningen på semesteret. Brevet
drøftes i Følgegruppen først.
4. Plan for stormøde
Stormødet med Århus og Odense
afholdes d. 8. marts fra 10:30 til 18:00 og
omhandler evaluering af alle
uddannelserne og diskussion af
nationale eksamener. Stadig plads til flere
fra København.
5. Studienævnsmøde
Overgangsordninger: Overflytninger fra
gammel til ny studieordning skal
diskuteres helt færdigt.
OSVAL: Diskussion om max. for antal
OSVAL studerende pr. underviser skal
opretholdes. Ligeledes skal opgavens
afleveringstidspunkt afgøres.
Basal Humanbiologi og Medicinsk
Kemi: Diskussion om reeksamen.
Turnus: Om mulighederne for og
problemerne med at lægge turnus-delen
ind i den præ-graduale uddannelse.
Systemet kendes fra Holland og papirer
fremskaffes derfra. Emnet tages op i MSR
igen når dette er sket.
6. 1. sem. sund. Psyk.
Det faglige niveau ved den integrerede
eksamen efter 1. sem i
sundhedspsykologi er ikke højt nok.
Underviserne har foreslået indførelsen af
en logbog for de studerende, der kan
bruges til eksamen. MSR støtter ikke
forslaget, men ser hellere at
målbeskrivelsen for kurset uddybes samt
gøres mere klare og konkrete.
7. Overgangsordninger
Der hersker en del forvirring blandt sidste
årgang på gammel studieordning om
hvilke overgangsordninger der er. Og
især om det er muligt at overflytte senere
end efter 6. sem. Studienævnet har lavet

Det M edicinske Studenterråd
en handlingsplan. Denne er øjensynlig
ikke blevet meldt bredt nok ud og det
sker snarest. Der bliver givet et tilbud om
supplerende undervisning i august i de
emner der mangler i forhold til ny
studieordning.
8. Evaluering af 2.sem. efterår 2002
Evalueringsskemaerne fra cellebiologi er
blevet bearbejdet og er overraskende
positive. Integration af fagene i kurset
havde fået 4.74 ud af 7. Der er indkommet
126 besvarelse ud af ca. 250 mulige. En af
de mulige årsager til det positive resultat
kunne være at spørgeskemaet blev uddelt
efter spot og dermed inden den skriftlige
eksamen, der ikke var særlig integreret og
levede ikke op til forventningerne. 3. HR
udarbejder papir om evalueringens
resultat og mulig problemer med denne.
9. Erfaringer med bogvalg
Michael skriver på en artikel om
underviseres anbefaling af bøger;
herunder manglende anbefalinger af
alternative bøger. Der bliver også oprettet
et forum på nettet til debat af bøger. Hvis
nogen har nogle brugbare historier kan
disse mailes til roos@stud.ku.dk eller
mhejmadi@tiscali.dk.
10. Repræsentanter til div. udvalg
Der er stadig følgende vacante poster:
Fakultetets fysiske udvalg, fakultetets
begivenhedskomite, 6. – 9. sem. udvalg,
11. sem. udvalg, 12. sem. udvalg, OSVAL
udvalg, evalueringsudvalget, VKOudvalget, kvalitetssikringsudvalget samt
kantineudvlaget. Interesserede kan
kontakte Bo på bobiering@hotmail.com.
Listen hænges op på kontoret.
11. Meddelelser
Næste MSR møde er d. 27.03 kl. 16
12. Eventuelt
Punkter til dagsorden skal sendes til Bo
senest lørdag før MSR-mødet.
Forslag om ekstraordinært MSR møde om
MSR, image og bagland.
Arbejdet med at få afskaffet
gennemslagspapir til skriftlige eksamener
påbegyndes.
Kapaciteten i mikroskopisk studiesal
mindskes med 1/3.

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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INDRE ORGANER

Basisgrupper
INTERESSERET I IDRÆTSMEDICIN?

SÅ ER DET ENDNU EN
GANG TIL TIL
MÅNEDSMØDE I
SEXEKSPRESSEN

SIMS GENOPSTÅR
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab er en basisgruppe for medicinstuderende på Panum. Sjove arrangementer og foredrag med kendte idrætsmedicinere! SIMS formål er at fremme interessen
og uddannelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin.

Vi mødes i kantinen torsdag d. 6.marts
kl.19:00.
Hvis du var med som ”ny” på weekendseminaret kan
du nu komme og se hvad vi laver til daglig.
Hvis du ikke var med på weekendseminaret, var det
synd for dig, men du kan stadigvæk komme og se,
hvad vi laver til daglig.

ARRANGEMENT
Torsdag d.13 marts kl 1600-1800 i Lille Mødesal
(til højre gennem glasdørene lige før kantinen)
Foredrag om Idrætsmedicinens Verden
ved Professor i Idrætsmedicin Michael Kjær fra
Idrætsmedicinsk Klinik.
Alle er velkomne - gratis adgang!

Vi gir slik og kaffe....
Kærlig hilsen
Sexekspressen

PLANLAGTE TEMA-ARRANGEMENTER 2003 (GRATIS FOR SIMS MEDLEMMER)
April
Dykkerforedrag (i samarbejde med PUC)
Maj
Sportsskader, tapeningskursus
September
Idrætsdag!
Oktober
Doping
November
Ekstremsport/Bjergbestigning
December
Skiskader

Så er det tid til GIM-møde igen, det
bliver idag første onsdag i marts: d.
5. Marts kl. 16.00 i lokale 9.2.3.

SIMS har ligget stille i et par år! Vil DU være med?
Vi mangler dig der interesserer dig for Idrætsmedicin
og måske er fyldt med gode ideer!
Mød
op
13/2
eller
skriv
til
jespersommer@yahoo.com
Det er gratis at være med i dette semester!

Har dette vagt din nysgerrighed, så kig forbi til mødet, for GIM ønsker at se alle interesserede nye som
gamle. Hvis DU længe har haft lyst til at se hvad
GIM er for noget er det nu !! Kontakt GIM på
gruppengim@groupcare.dk eller se mere på http://
www.studmed.ku.dk/gim/

GIM MØDES OG SNAKKER LIDT I EFTERMIDDAG !!

På mødet skal vi blandt andet hører om LNS dagen,
hvordan det går med planlægning af B-dag og hvad
med en weekendtur for GIM i efteråret. Vi skal også
drikke te og måske spise kage…

IMCC-MÅNEDSMØDE FLYTTES!
På grund af internationalt møde
i Estland, hvor mange aktive
imcc´ere deltager, flytter vi i
denne måned månedsmødet til tirsdag d.11.marts
kl.19 i FADLs mødelokaler.
Alle er velkomne, nye som gamle

EXCHANGE
Exchange gruppen holder månedsmøde torsdag den
6.marts kl 18:00. Mødet bliver afholdt på IMCC
kontoret og alle som er intereseret i gruppens arbejde er meget velkomne til at kigge forbi. Kom og
hør om vores spændende arbejde, og alt det sjove der
følger med....
Glæder os til at se gamle og nye ansigter
MVH Exchange gruppen : )
For info skriv til : frekna@yahoo.com

HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE
3OM1 MED AT ARRANGERE
FREDAGSBAR OG ANDRE SJOVE
EVENTS?
Kom til planlægningsmøde 12/3 kl 16 på IMCC-kontoret.
Kontakt: ninakbentzer@homail.com
3om1 arbejder med at finde sponsorer til skolebørn i
Calcutta, Indien.

Vel mødt, GIM

“Kærlighedens valg” - Temagudstjeneste hos
studentermenigheden
på
KUA
Arrangeret af studentermenigheden på KUA og
Hans Tausens Kirke.
Formand for Etisk Råd dr. med. Ole Hartling fortæller om etiske valg og svære regnestykker om
godt og mindre godt, når der skal tages stilling til
vor tids store etiske dilemmaer.
Aftenen indledes med gudstjeneste, hvor studenterpræst Nicolai Halvorsen prædiker.
Tid: Ti den 4. marts kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300
København S
“Skabelse og tilintetgørelse - filosofisk, fysisk
og teologisk” - studiekreds
Studiekredsen afholdes sammen med astrofysiker
Michael Cramer Andersen, kommunikationsmedarbejder på Niels Bohr Instituttet.

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.

I fællesskab vil vi læse nogle tekster som præsenterer forskellige bud på skabelse og tilintetgørelse både som filosofiske og teologiske begreber og i et
fysisk perspektiv, særligt med henblik på teorier
om universets og stoffets tilblivelse. Vi vil herunder
også komme ind på tidsbegrebet.
Litteratur diskuteres ved første mødegang den 5.
marts. Vi vil bl.a. læse uddrag af K.E. Løgstrups
“Skabelse og tilintetgørelse.”
Der vil være mulighed for at købe vand.
Tid: første onsdag i hver måned kl. 16-18, første
gang 5. marts. (OBS! Majmødet finder dog sted 30.
april)
Sted: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100
København Ø, bygning H 1. sal, seminarrummet ved
siden af frokoststuen.
Form: Uformelle diskussioner, ‘fyraftensmøder’ med
udgangspunkt i litteratur eller mundtlige oplæg.

“Muslimsk mangfoldighed” - oplæg og debat
Forfatterne og journalisterne Carsten Fenger-Grøn
og Malene Grøndahl holder oplæg om islam og mus-

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 tilfredsstillende, 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 oplysnin-

limer med udgangspunkt i deres bog “Muslim. 8
kvinder fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker”. Bogen sætter fokus på det forhold, at islam er ét, nemlig en religion, og muslimer er noget
andet, nemlig mennesker, der lever forankret i tid
og sted, og som derfor ser forskelligt på sig selv,
andre mennesker. og Gud.
Der vil blive vist lysbilleder, og du vil naturligvis
få mulighed for at stille spørgsmål bagefter.
Tid: Torsdag den 13. marts, kl. 16-18
Sted: Store Mødesal, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N
Studenterpræst Nicolai Halvorsen står til rådighed
for personlige samtaler.
Han træffes på kontoret på Panum (lokale 15.2.1)
tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. Desuden efter aftale på telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk
For yderligere oplysninger check vores hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

ger 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

