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Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.
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Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

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

Tirsdag:

Denne

redaktion

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg
Denne uges forside: Fase 2 entusiaster

Samt vore to BigMother freelancere:
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STUDIET

Styrende Organer

REFERAT 02/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 03.02.2003 KL. 15.15.
Godkendt 03.03.03.

Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL), overlæge,
dr.med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr.med. Lene
Wallin (LW), overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP),
overlæge Thomas Lind, overlæge Poul Erik Helkjær,
overlæge, dr.med. Steen Larsen (SL), stud.med. Lotte
Colmorn, stud.med. Ali Amiri, ekspeditionssekretær
Birthe Brogaard, sekretær Anna-Lise Lindahl,
studentersekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Ovl. Arne Høj Nielsen, ovl. Rigmor Jensen, ovl. Gunnar S. Lausten, stud.med. Christoffer
Schäfer, stud.med. Simon Serbian, stud.med. Agniszka
Mashnio, cand.med. Mette Marklund.
Overlæge, dr.med. Anne Mette Skovgaard,
Børnepsyk. afd, KAS Glostrup, deltog indledningsvist i mødet vedr. undervisningen i børnepsykiatri på
9. semester, under dagsordenens pkt. 6a, som behandledes efter pkt. 2.
1.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2.
Godkendelse af referat nr. 01/2003: Godkendt med bemærkning ad pkt. 2, idet Jan
Pødenphant oplyser, at overlæge Anne Haaber vil
vende tilbage med evt. tilsagn om,at indtræde i
KvalitetsUdviklingsUdvalget.
3.
Meddelelser fra formanden: a) De 12 omtalte projektorer er indkøbt og mærket samt klar til
udlevering. PÅ KAS Gentofte og Glostrup vil udlevering ske sammen med en booke-bog til 4 kliniske
lektorer, der herefter personligt administrerer udlån af projektorerne til andre undervisende afdelinger.
4.
Meddelelser fra studenterne: a) Kopi af brev
omdelt vedr. tutorfunktion på afd. L, KAS Herlev,
der ikke har fungeret tilfredsstillende. b) Studenterpc’ere misbruges til at hente fx illegale programmer
og spil ned. Det medfører at pc’erne ofte ikke fungerer, og er bekostelig med tilkald fra IT-afdelingen.
Det undersøges, om der kan installeres et spærreprogram, der umuliggør installation af ovennævnte

programmer. ( c) Stud.med. Maren Rytter ønsker at
udtræde af Klinikudvalget.
5.
Budgetudvalget: Det forlyder at Københavns
Universitet har udbetalt 7.8 mill. for budgetår 2002
til Amtsgården . - Klinikudvalget afventer meddelelse om, hvorledes midlerne er blevet fordelt til de
enkelte sygehuse.
6.
Undervisningsplaner: a) På baggrund af klage
fra 9. semester studerende i efteråret 2002 fremlægger overlæge, dr.med. Anne Mette Skovgaard afdelingens nyligt reviderede plan for studenterundervisning for 9. semester. Fremover vil undervisningen i højere grad blive tutorbaseret,
ambulatoriefunktionen inddrages og der vil blive flere
klinikker.- KLU vil modtage et kort oplæg fra AMS.b) På 4. semester får Klinikudvlaget Kbh. Amt i alt
15-20 studerende, der fordeles således, at de i første
periode alle er på KAS Glostrup, i anden periode
deles mellem KAS Herlev og Gentofte. c) Vedr. 7.
semester, ny studieplan, er der intet nyt. LW efterlyser et konkret design, idet mange undervisere er
ved at planlægge aktiviteter for næste semester. d)
De planlagte 12. semesters eksamensklinikker for
foråret 2003 har givet problemer på med. afd. L,
KAS Herlev, idet afdelingen har skiftet lektor midt i
studiestart, hvorved den nye lektor ikke er blevet
adviseret af den afgående om den planlagte undervisning. Hold B kan derfor muligvis ikke opnå klinikker med den nye lektoren, hvilket normalt er forudsætningen for afholdelse af eksamen. e) 10. semester
er i foråret 2003 som fastlagt af SFM i dec. 2001
samt prognosetal planlagt med i alt 8 hold i dermatologi/otologi, hvoraf 3 er reserveret til studenter
fra HS. Planlægning af så mange hold har medført, at
skemaet for egne studenter er blevet væsentligt forringet. Imidlertid har HS valgt ikke at udnytte det
8. hold, og i stedet overbooke samtlige egne hold
med op til 15 pr. hold. Klinikudvalget vedtager op
denne baggrund, at der fremover kun vil blive planlagt 7 hold på 10. semester.
7.
Universitetssekretariatet: a) Den nye database har været tidsbesparende ved semesterstart.
Dog har der været lidt startvanskeligheder, så der
skal foretages visse korrektioner, ligesom sekretariatet skal have omlagt rutiner. b) Dansk Institut for
Medicinsk Simulation har i samarbejde med Klinikudvalget indkøbt 2 stk. mamma, fantom til ryg-

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)

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

undersøgelse, venflon-arme til kursus i undersøgelsesteknik.- c) Nøglesystem til studenterfaciliteter på
KAS Glostrup afventer stadig færdiggørelse. Steen
Larsen vil rykke tømrerafdelingen.
8.
Studienævn for Medicin: Referater nr. 0212 og 02-13 omdelt.
9.
Eventuelt: a) LL gør opmærksom på det
upraktiske i, at der ved eksamen i akut patient
eksamineres i kirurgiske spørgsmål af medicinere og
anæstesiologer med en anæstesiolog som censor. Man
bør tilstræbe, at alle faggrupper er repræsenteret.
b) LW gør opmærksom på at lektorater bør afpasses/
opgraderes i takt med den nye studieplan. Allerede
nu opfylder de fleste med B-lektorat deres timer
alene på ét semester. Sekretariatet gennemgår de
indkomne selvangivelser for 2002 for at få et overblik over de enkelte lektorers tidsforbrug på undervisning – forudsat at selvangivelserne er udfyldt korrekt. Udvalget drøftede, hvorvidt lektorer kan frasige sig undervisning, der falder ud over det normerede. -c) Udvalget drøftede udenlandske lægers ophold på undervisningsafdelinger. - CL henviste til, at
der kunne rettes henvendelse til Rådet for Videreuddannelse v/Mette Munk.
Mødet slut kl. 16.45. - Næste møde mandag den 03.
marts 2003 kl. 15.15
Referent
Marie Bønnelycke
Studentersekretær

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE

Tirsdag d. 3. februar 2003.
Til stede: Steen Madsbad, Michael Krogsgaard, Hans
Perrild, Nina Skovgaard, Line Brixen, Lasse Lund,
Ikram Sarwar, Jes Braagaard, Mads Falk, Fra sekretariatet: Susan Post
Afbud fra: Birthe Høgh, Peter Hesselfeldt, Mikkel
Westen
1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
3) Meddelelser:
Fra formanden:
Introduktionen af 7.sem d. 26/1-03 gik godt. Dog var
der en overvægt af Hvidovre-præsentationer.
Da BBH afholder introdag dagen efter Hvidovre får
BBH mulighed for at præsentere deres specialer der.
Amager holder ikke introdag, så i fremtiden bør
amager overtage nogle af HH´s præsentationer til
introdagen for også at være repræsenterede.
Den 17/3 er der introseance for 6. semester. Tidspunktet vil være over middag. Praktisk planlægning
af dagen følger.
Fra sekretariatet:
Klinikkerne på 10. semester er ikke længere obligatoriske. Dermed bliver den eneste konsekvens af for
sen tilmelding og evt. manglende holdsætning, at
man ikke bliver holdsat til journalskrivning.
Lektorataftalen mellem HS og universitetet er ved
at blive færdigforhandlet og bliver højst sandsynligt
forlænget.
Antallet af studenter der er tilmeldt 6.sem.(ny studieordning) i foråret 2003 er 143. Samtidig er der 175
studenter der stadig ikke har afsluttet 6. semester
på gammel studieordning. Dette kan komme til at
volde pladsproblemer.
Hanne Thielsen er ansat som ny sekretær i klinikudvalget og starter d. 4/2-03. Hanne Thielsen overtager Mai-Britt Helvangs stilling.
Fra studenterne:
Mikkel Westen og Line Brixen stopper som studentersekretærer på hhv. HH og BBH i løbet af foråret. Der
vil blive afholdt et formøde til klinikudvalgsmødet i
april hvor interesserede studenter kan høre om arbejdet som studentersekretær.
Det bør tilstræbes at mindst en af de nye stud. sekretærer læser på den ny studieordning.
4) Opdatering vedr. 6.semester v/Madsbad:
Madsbad fortæller, at næste SAU-kursus, der er for
undervisere i endokrinologi og bevægeapparatet, vil
blive afholdt d. 13/3-03. Det vil være nødvendigt
med flere kurser da ikke alle undervisere kan deltage den 13/3.
Madsbad foreslår, at der afholdes et møde med undervisere fra inf.med. og lungemed., der allerede har
været på SAU-kursus for at lære af deres erfaringer.
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Madsbad fortæller om de problemer, der er i forbindelse med SAU-undervisningen. Der er lagt op til at
studenterne skal arbejde med ugeopgaver, hvor der
vil være en teoretisk introduktion til emnet på panum,
hvorefter studenterne arbejder med ugeopgaven på
hospitalerne. Det optimale for undervisningsforløbet
vil være at få samme underviser til at undervise en
uge ad gangen, dette vil dog nok ikke være praktisk
muligt. Problemet med skiftende undervisere er at
det er svært for en underviser at komme ind midt i
SAU-forløbet.
Madsbad foreslår at mindre , men flere opgaver kunne
være en løsning på problemet. I denne forbindelse
bemærkes det at studenterne ikke vil kunne nå at
læse på stoffet fra dag til dag hvis der bliver tale om
dagsopgaver i stedet for ugeopgaver.
Andre problemer ved SAU-undervisningsformen er
faren for at man ”kører ud af en tangent”, om studenten ved hvad han/hun mangler at læse på eller hvad
der er vigtigt at læse på. Desuden er der lokaleproblematikken da undervisningsformen kræver mange
lokaler.
Eksamens udvalget har udarbejdet et prøveeksamenssæt. Eksamenssættet består af 4 opgaver, der inddrager pensum fra 6. semester fagene. Dette betyder at der vil være mange involveret i fremstillingen/ retningen af sættene.
Madsbad skal d. 4/2-03 til møde med 6.-8.sem. udvalget. Han vil lave et referat fra mødet, der vil blive
sendt til klinikudvalgets medlemmer.
5) Eventuelt:
Line Brixen fortæller, at hun arbejder på at lægge de
rgt.-billeder og de billeder af værktøj der vil blive
brugt som B-spørgsmål til 12.-sem. eksamen (BBH) i
ort./gas-kir. ud på nettet.
Jes Braagaard fortæller at han har snakket med studerende fra 8.sem på kardiologisk afdeling BBH, der
klager over at de er for mange studenter på afdelingen og at der er for lidt at lave.
Perrild foreslår at studenterne bliver sendt en periode på andre afdelinger eks. reumatologisk og geriatrisk afdeling, der i øjeblikket ikke har studenter.
Mødet slutter 16:30
Næste møde: mandag 3. marts klokken 15 , HH afs.
152.
Referent Mads Falk

REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
30. JANUAR 2003 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, lektor
Henrik Arendrup, overlæge Dorte Teilum, cand. med.
Katrine Bagge Hansen, stud. med. Anne-Marie
Glargaard, stud. med. Usman Khan (13. sem.) Morten Vester Andersen (12. sem.), stud. med. Fatima
Shah (11. sem.), stud. med. Per Lehnert, stud. med.
Niels Fuglede (8.sem), stud. med. Mette Lenstrup
(7.sem/RAS), sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Louise Honoré.
Fraværende:
Lektor Folmer Elling, prof. Flemming Gjerris, overlæge John Vissing, overlæge Helle
Aggernæs, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Michael Pedersen, stud.med. Mette Thomsen (9. sem),
stud. med. Stinus Ancher, stud. med. Kasper
Wennerwaldt (8. sem/RASK).

DAGSORDEN:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
I svar fra gynækologisk afdeling på Frederiksberg
hospital fremgår det, at de mange klinikaflysninger i
efteråret skyldes stor personalemangel, hvilket man
forventer, bliver bedre i foråret.
Sekretariatet har sendt en rykker til juridisk sekretariat angående retningslinjer, hvis studenter indblandes i en klagesag .
3.
Meddelelser fra formanden
Det forlyder fra sundhedsstyrelsen, at turnusordningen nedlægges, og at den i stedet skal lægges
ind under medicinstudiet, uden at dette forlænges.
Yderligere detaljer på skrift afventes med spænding.
På 10. semester har evalueringen af engelsksproget
undervisning været meget positiv. De 13 studerende,
hvoraf 2 var danske studerende, anbefaler dette til
medstuderende. Jørgen Hedemark har forespurgt om
muligheden for at udvide den engelsksprogede undervisning med casebaseret undervisning i medicin

STUDIET
og kirurgi. Klinikudvalget synes dette er en fin ide,
hvis der kan findes en underviser til dette - Henrik
Permin og Henrik Arendrup påtager sig opgaven.
Holdet skal i givet fald fyldes op med danske studerende – helst frivilligt ellers ved lodtrækning.
Såvel undervisere som studerende mener, at en holdstørrelse på 24 til casebaseret undervisning er alt for
stor og giver mangelfuld styring med undervisningen. Der kan forsøges en bedring af disse forhold ved
at afvikle undervisningen mere som en interaktiv
forelæsning. Sekretariatet kontakter Knut Aspegren
med henblik på at introducere denne undervisningsform for interesserede undervisere. Et problem ved
overgang fra PBL til case-baseret undervisning har
været, at det har været svært at få underviserer til
at komme til møder om undervisningsformen.
Evalueringer for 10. semester efterår 2002 er gjort
op og her er godt 50% af de studerende tilfredse med
case-baseret undervisning, men utilfredse med skiftende undervisere, som giver manglende kontinuitet. Hertil svares, at underviser ikke er facitliste,
men mere en ordstyrer. Desuden ønskes mere selvstændighed i undervisningen.
4.
Meddelelser fra studienævn mm
Intet til dette punkt.
5.
Meddelelser fra sekretariatet
De studerende på 6. semester er blevet fordelt til de
3 klinikudvalg og Rigshospitalet har fået 21 studerende. Frafaldet har ikke været større end ved sidste
overgang til ny studieordning.
Til velkomst og introduktion af 7. semester var der
kun mødt få op, men dette skyldes formentlig, at
49% skulle til reeksamen i samme uge.
Ophold i neurokirurgi og neurologi for 9. semester på
Rigshospitalet bliver fordelt således, at de studerende får 1 uges ophold i neurokirurgi og 2 ugers
ophold i neurologi fra dette semester
På 10. semester har 67 tilmeldt sig undervisningen i
medicin og kirurgi mod 12 – 24, som forventet af
Studienævnet for medicin. Studerende, som har holdt
sig tilbage med tilmeldingen for at give plads til
andre studerende, som de mente ville have mere
gavn af undervisningen, føler, at de har truffet beslutning på et forkert grundlag. Derfor er det besluttet, at alle skal have plads, hvis de ønsker dette.
På alle vore evalueringsskemaer er det anført, at de
skal afleveres senest 5 dage efter afslutning af undervisning, så evalueringsrapporter kan fremkomme
tidligere.
Der er etableret fællessekretariat for Klinikudvalget
(KRH), Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF)
og Pædagogisk udviklingscenter Sundhedsvidenskab
(PUCS), så de studerende og undervisere kun skal
henvende sig et sted. Telefonisk henvendelse til
Klinikudvalget sker bedst på telefon 3545 4438, da
denne telefon tilstræbes altid at være bemandet og
ellers viderestiller til telefonsvarer. Desuden bedes
klinikudvalgets fælles e-mailadresse benyttet, så
mails ikke risikerer at forblive ubesvarede, når en
person
er
fraværende.
Adressen
er
klinikudvalget@rh,dk.
Holdrepræsentanterne vil fra næste semester blive
bedt om at lave liste over holdets e-mail adresser.
Denne liste kan derefter rekvireres hos Klinikudvalgets sekretariat, hvis undervisere ønsker at
udsende materiale via e-mail.
6.
Meddelelser fra semestrene
7.sem.: Der er kun kommet 44 evalueringer for efteråret 2002, hvilket er under 50%. Opgørelsen af
disse ser for de kliniske afdelinger fin ud. Et enkelt
klagepunkt er manglende aktivitet på afdelinger julen over, hvilket er svært at gøre noget ved. En
enkel afdeling har fået meget dårlig kritik og får
derfor ikke studerende på næste 7. semester.
Introduktionsforelæsningerne får dårlig kritik. De
afskaffes med ny studieordning.
På Rigshospitalet er det et problem med perioder
uden studenter, da afdelingens personale glemmer
at benytte de studerende fremover.
Efterfølgende er der modtaget et stort antal evalueringer, hvorfor der udarbejdes en supplerende rapport.
9. sem.: Evalueringer i psykiatri er gjort op for Amager, Frederiksberg og Fjorden og sendes ud til afdelingerne. Der mangler evalueringer for Rigshospitalet.
Mangler studenterrepræsentant i foråret 2003.
10. sem.: Se evaluering under ”meddelelser fra formanden”.
Mangler studenterrepræsentant i foråret 2003.
11. sem.: Mangler studenterrepræsentant.

7.
Mødedatoer F2003
Følgende datoer aftales:
27. februar 2003,
3. april 2003,
8. maj 2003,
12. juni 2003,
28. august 2003.
Referat 02/2003 af møde i Klinikudvalget Kbh. Amt
den 03.02.2003 kl. 15.15.
Godkendt 03.03.03.
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, afd.læge, dr.med. Lars Laursen (LL), overlæge,
dr.med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr.med. Lene
Wallin (LW), overlæge, dr.med. Jan Pødenphant (JP),
overlæge Thomas Lind, overlæge Poul Erik Helkjær,
overlæge, dr.med. Steen Larsen (SL), stud.med. Lotte
Colmorn, stud.med. Ali Amiri, ekspeditionssekretær
Birthe Brogaard, sekretær Anna-Lise Lindahl,
studentersekretær Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Ovl. Arne Høj Nielsen, ovl. Rigmor Jensen, ovl. Gunnar S. Lausten, stud.med. Christoffer
Schäfer, stud.med. Simon Serbian, stud.med. Agniszka
Mashnio, cand.med. Mette Marklund.
Overlæge, dr.med. Anne Mette Skovgaard,
Børnepsyk. afd, KAS Glostrup, deltog indledningsvist i mødet vedr. undervisningen i børnepsykiatri på
9. semester, under dagsordenens pkt. 6a, som behandledes efter pkt. 2.
1.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2.
Godkendelse af referat nr. 01/2003: Godkendt med bemærkning ad pkt. 2, idet Jan
Pødenphant oplyser, at overlæge Anne Haaber vil
vende tilbage med evt. tilsagn om,at indtræde i
KvalitetsUdviklingsUdvalget.
3.
Meddelelser fra formanden: a) De 12 omtalte projektorer er indkøbt og mærket samt klar til
udlevering. PÅ KAS Gentofte og Glostrup vil udlevering ske sammen med en booke-bog til 4 kliniske
lektorer, der herefter personligt administrerer udlån af projektorerne til andre undervisende afdelinger.
4.
Meddelelser fra studenterne: a) Kopi af brev
omdelt vedr. tutorfunktion på afd. L, KAS Herlev,
der ikke har fungeret tilfredsstillende. b) Studenterpc’ere misbruges til at hente fx illegale programmer
og spil ned. Det medfører at pc’erne ofte ikke fungerer, og er bekostelig med tilkald fra IT-afdelingen.
Det undersøges, om der kan installeres et spærreprogram, der umuliggør installation af ovennævnte
programmer. ( c) Stud.med. Maren Rytter ønsker at
udtræde af Klinikudvalget.
5.
Budgetudvalget: Det forlyder at Københavns
Universitet har udbetalt 7.8 mill. for budgetår 2002
til Amtsgården . - Klinikudvalget afventer meddelelse om, hvorledes midlerne er blevet fordelt til de
enkelte sygehuse.
6.
Undervisningsplaner: a) På baggrund af klage
fra 9. semester studerende i efteråret 2002 fremlægger overlæge, dr.med. Anne Mette Skovgaard afdelingens nyligt reviderede plan for studenterundervisning for 9. semester. Fremover vil undervisningen i højere grad blive tutorbaseret,
ambulatoriefunktionen inddrages og der vil blive flere
klinikker.- KLU vil modtage et kort oplæg fra AMS.b) På 4. semester får Klinikudvlaget Kbh. Amt i alt
15-20 studerende, der fordeles således, at de i første
periode alle er på KAS Glostrup, i anden periode
deles mellem KAS Herlev og Gentofte. c) Vedr. 7.
semester, ny studieplan, er der intet nyt. LW efterlyser et konkret design, idet mange undervisere er
ved at planlægge aktiviteter for næste semester. d)
De planlagte 12. semesters eksamensklinikker for
foråret 2003 har givet problemer på med. afd. L,
KAS Herlev, idet afdelingen har skiftet lektor midt i
studiestart, hvorved den nye lektor ikke er blevet
adviseret af den afgående om den planlagte undervisning. Hold B kan derfor muligvis ikke opnå klinikker med den nye lektoren, hvilket normalt er forudsætningen for afholdelse af eksamen. e) 10. semester
er i foråret 2003 som fastlagt af SFM i dec. 2001
samt prognosetal planlagt med i alt 8 hold i dermatologi/otologi, hvoraf 3 er reserveret til studenter
fra HS. Planlægning af så mange hold har medført, at
skemaet for egne studenter er blevet væsentligt forringet. Imidlertid har HS valgt ikke at udnytte det
8. hold, og i stedet overbooke samtlige egne hold
med op til 15 pr. hold. Klinikudvalget vedtager op
denne baggrund, at der fremover kun vil blive planlagt 7 hold på 10. semester.
7.
Universitetssekretariatet: a) Den nye database har været tidsbesparende ved semesterstart.
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Dog har der været lidt startvanskeligheder, så der
skal foretages visse korrektioner, ligesom sekretariatet skal have omlagt rutiner. b) Dansk Institut for
Medicinsk Simulation har i samarbejde med Klinikudvalget indkøbt 2 stk. mamma, fantom til rygundersøgelse, venflon-arme til kursus i undersøgelsesteknik.- c) Nøglesystem til studenterfaciliteter på
KAS Glostrup afventer stadig færdiggørelse. Steen
Larsen vil rykke tømrerafdelingen.
8.
Studienævn for Medicin: Referater nr. 0212 og 02-13 omdelt.
9.
Eventuelt: a) LL gør opmærksom på det
upraktiske i, at der ved eksamen i akut patient
eksamineres i kirurgiske spørgsmål af medicinere og

anæstesiologer med en anæstesiolog som censor. Man
bør tilstræbe, at alle faggrupper er repræsenteret.
b) LW gør opmærksom på at lektorater bør afpasses/
opgraderes i takt med den nye studieplan. Allerede
nu opfylder de fleste med B-lektorat deres timer
alene på ét semester. Sekretariatet gennemgår de
indkomne selvangivelser for 2002 for at få et overblik over de enkelte lektorers tidsforbrug på undervisning – forudsat at selvangivelserne er udfyldt korrekt. Udvalget drøftede, hvorvidt lektorer kan frasige sig undervisning, der falder ud over det normerede. -c) Udvalget drøftede udenlandske lægers ophold på undervisningsafdelinger. - CL henviste til, at
der kunne rettes henvendelse til Rådet for Videreuddannelse v/Mette Munk.

Mødet slut kl. 16.45. - Næste møde mandag den 03.
marts 2003 kl. 15.15
Referent
Marie Bønnelycke
Studentersekretær8.
Evt.
Farvel og tak til Katrine Bagge Hansen, som er blevet kandidat.
KAGE: Henrik Permin tager kage med på mødet den
27. februar 2003.
Referent: Studentersekretær Louise Honoré

Studievejledning

ØKONOMI UNDER STUDIET  SU
OG HVAD SÅ?

Er du studerende ved Københavns Universitet, og
har du brug for råd og vejledning om økonomi og
andre sociale forhold?
Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!
Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.
Vi er uafhængige og kræver ikke dit 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 sastudoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.
Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.
Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.
MVH SØ-vejlederen
www.ku.dk/sa/soe-vejledning/studoekvejl.html

BØRNETILSKUD TIL UDDANNELSESSØGENDE.

Fra 1.Januar 2001 er det blevet muligt for studerende med hjemmeboende børn at søge kommunen
om et ekstra børnetilskud.
Tilbuddet er gradueret efter indkomst og på max.5000
kr. årligt pr.barn.
Tilskuddet er ikke afhængigt af, om man modtager
SU. men beløbet sættes 10 % ned for den del af
indkomsten der overstiger 100.000 kr. for enlige og
150.000 for par.
Ændres indtægtsforholdene i årets løb, reguleres
udbetalingerne for de følgende kvartaler.
Der kan kun søges om eet tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset antallet af børn.
Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales
som almindelige børnepenge kvartalsvis. Der udbetales første gang i det kvartal, der kommer efter
kvartalet, hvor tilskuddet er søgt. Dog gælder det
for 1. kvartal i 2001 at det kan udbetales sammen
med 2. kvartals tilskud.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
kommune, eller på netadressen:
www.sm.dk/lovgivning – under ”alle gældende”.

SU-REGLER

1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft. Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregående uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen. Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af "den gamle SU-ordning".
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du
tidligere har læst på en anden videregående uddannelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Studievejledningen for Medicin & Den International Studievejledning
TRÆFFETIDER UGE 11
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
MED / INT
Man
10/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
INT
Man
10/03
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
MED
Tir
11/03
0900 – 1000
1000 – 1300
Ture Karbo
MED
Tir
11/03
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Ons
12/03
1500 – 1600
1600 – 1900
Ulrik Bodholdt
MED
Ons
12/03
1200 – 1230
1000 – 1200
Tina Gottlieb
INT
Tor
13/03
0800 – 0900
1000 – 1200
Lone Rasmussen
MED
Tor
13/03
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Fre
14/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
INT
TRÆFFETIDER UGE 12
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
MED / INT
Man
17/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
INT
Man
17/03
1500 – 1600
1600 – 1900
Camilla Grønlund Hiul
MED
Tir
18/03
0900 – 1000
1000 – 1300
Ture Karbo
MED
Tir
18/03
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Ons
19/03
1200 – 1230
1000 – 1200
Tina Gottlieb
INT
Ons
19/03
1500 – 1600
1600 – 1900
Lone Rasmussen
MED
Tor
20/03
1500 – 1530
1300 – 1500
Tina Gottlieb
INT
Tor
20/03
1600 – 1700
1700 – 2000
Jes Braagaard
MED
Fre
21/03
1000 – 1200
Suzanne Andersen
INT
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91 e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91 e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Gordon Thomas Jehu vil ikke være at træffe i Studievejledningen - før medio maj.
Lone Rasmussen vikarierer for Gordon i den mellemliggende periode.
Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forberedt til at kunne gå til eksamen. I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL: Søren har taget vagter og har kunnet
framelde 4 klip. Han dumper desværre eksamen og
bliver forsinket ½ år. I sidste ende bruger han derfor
2 tillægsklip (6 md. minus de 4 md. opsparet).
Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamensmæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidligere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Søren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har nu
læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende til 1½ år
og har dermed kun fået udbetalt klip svarende til 3
års studier. Han har hermed SU til at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem. eksaminer. Sti-

pendiekontoret kontrollerer normalt ikke om du har
været holdsat, men kun om du har bestået eksamen.
Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip. Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter). Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.
Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studievejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgsmål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Se mere på www.su.dk
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MULIGHED FOR EKSTRAORDINÆR SYGE-RE-EKSAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI OG MEDICINSK KEMI.

Studienævnet for Medicin har i samarbejde med Studienævnet for Odontologi stillet forslag om at udbyde syge-re-eksamen i Basal Humanbiologi og Medicinsk Kemi august
2003. Der vil blive taget endelig beslutning til forslaget på Fakultetsrådsmødet i maj måned, således at syge/reeksamen allerede kan udbydes i august 2003.
Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin.

SUMMER SCHOOL

for overflyttere fra 6. semester på gammel studieordning.
Studienævnet for Medicin har besluttet, at tilbyde (ikke obligatorisk) tre ugers intensiv undervisning for alle de studenter, som skal overflytte fra 6. semester på gammel
studieordning til 6. semester på ny studieordning til hhv. efteråret 2003 eller foråret 2004. Kurset vil ligge i de tre sidste uger af august 2003, hvoraf den sidste uge vil
være et Genetik-kursus, der kan afsluttes med en ekstraordinær eksamen i anden uge af september 2003. De to resterende uge vil være ½ Farmakologi og ½ Almen patologi
– uden eksamen. Den aktive tilmelding af Summer School er bindende. Tidsfristen for tilmelding til hhv. kursus og Genetik-eksamen er 1. juni 2003. Det vil være muligt
at tilmelde sig 1) hele Summer School kursus, 2) Genetik-eksamen eller 3) begge dele.
Med venlig hilsen Studievejledningen for Medicin.

OBS!!! SE NÆSTE SIDE FOR OVERSIGT OVER OVERGANGSORDNING!!!

Fase I

Fase II

Fase II

OSVAL II

Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studieplanen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.
OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejlederressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreudviklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces' faser.

OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergivende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejleder) og en ekstern censor.
Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde "mærkede" emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som
emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af

emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekretariatet.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekretariatet.

www.mok.info
Kend den på knækket!

STUDIEVEJLEDNINGEN
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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.

VAGTBUREAUET

Hvis du:
eller
-

Er på hold, uanset type.
Har fast tilknytning til en afdeling i HS.
Er Ventilatør, cardiologi- eller dialyseassistent
Var på SPV-kursus i efteråret og har bestået
eksamen i basal humanbiologi.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Skal du melde dig til kursus i dette semester.
Tilmeldingsblanketter til begge kurser findes i semesterhæftet.

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

WWW.FADL-VAGT.DK
Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder på vores hjemmeside på ovenstående adresse.

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

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.
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.
Med venlig hilsen
Mette Marie Berg
holdleder hold 4202
Tlf:
Email:

86133670 / 22789532 (telefonsvarer)
doktormus@hotmail.com

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.

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

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD 4201 SØGER 2 NYE MEDLEMMER!
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 og
er indstillet på at afholde 8 vagter om måneden.
Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.
Ansøgningsfrist: Fredag den 21. marts 2003, kl. 12:00
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami, tlf.: 3886 8983 el. 2813 6700
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VAGTBUREAUET
INTENSIVHOLD 4102 SØGER
TO NYE MEDLEMMER TIL
AFD. 542 KKHH
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.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller
allerede kan:
· At blande/give medicin; pressorstoffer & 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. arb.

· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første ½ år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

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.

Oplæring : Marts/april 2003
Vagtstart : Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller efter aftale
Ansøgningsfrist : Fre d 14. mar 03 Kl. 12.00.
Yderligere informationer :

· 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 d17/3 kl. 17.00

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.

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

Filmklubben P8'n

Vi ønsker os du:

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 & aften.
· 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.
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: 14/3-2003 på vagtbureauet.

Torsdag den 13. marts
klokken 20.00

præsenterer
www.p8n.dk

PROGRAM
FORÅR 2003
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

GRATIS MEDLEMSKAB:

Går du på 1. semester og har meldt
dig ind i Fadl er der gratis adgang
resten af semesteret! Bare duk op i
klubben!
Der er biograf i studenterklubben hver torsdag aften.
Medlemskab til et helt semester koster kun 60 kr,
uanset hvor mange film du vil se.

Dina (Maria Bonnevie) har i sin barndom været medvirkende til sin mors død. Dette har præget hende så hun
lever sit liv vildt med sin mand Jacob (Gerard Depardieu).
Nogle gange trækker hun sig ind i sig selv og trøster sig ved
sin mors spøgelse. Da russeren Leo ankommer til den lille
by i 1800-tallets nordnorge, tvinges Dina ud i indre konflikt.
Bornedals storfilm fra sidste år. Ole Michelsen (Bogart)
sagde: „Dina er som heltinde større end livet, og det har
jeg det godt med, manipuleret, underholdt og fortryllet
af Ole Bornedal.“ 4 hatte ud af 5
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ANNONCER OG INDRE ORGANER

Annoncer
FORSØGSPERSONER SØGES
TIL DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG ANGÅENDE KROM OG NIKKELALLERGI

For at deltage i forsøget skal du være over 18 år.
Desuden må du ikke have krom- eller nikkelallergi,
være
gravid
eller
få
immunosupprimerende medicin.
Du vil skulle møde op ialt 3 gange á 15 minutters
varighed i løbet af 4 dage i vores allergi-ambulatorium på hudafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte. Der vil blive taget en blodprøve og udført
en standard allergitest (lappetest) med nikkel og
krom.
Du vil blive betalt med 200 kr. pr fremmøde.
Såfremt du er interesseret i at deltage, kan du
kontakte humanbiolog Malene Barré Hansen på
tlf.nr.
39 77 73 09.
Forsøget er finansieret af rammebevilling fra
Miljøstyrelsen til Videncenter for Allergi overfor Kemiske Stoffer i Forbrugerprodukter, Amtssygehuset i Gentofte og er godkendt af Den
Videnskabsetiske Komité (KA 02066).
Cand. Scient. Malene Barré Hansen
Videncenter for Allergi overfor Kemiske
Stoffer i Forbrugerprodukter
Amtssygehuset i Gentofte.

UNDERVISER SØGES
Underviser i anatomi og fysiologi på social og
sundhedsass. niveau søges til massagestuderende.
Første hold starter torsdag d. 27/3-03 kl. 9.00 og
undervisningen foregår i Roskilde.
God løn efter aftale.
Hurtig henvendelse til

Ali og Anette El Samaa
Klinik: 46373877

EN BOG SÆLGES

Basisbog i Medicin og Kirurgi sælges:
Nyeste udgave og er stadig pakket ind i plastic
sælges for 700- dkk. Interesseret ?

Ring til Trung
33 22 9640/ 26 81 76 21.

SOMMERSKOLE I PATOLOGI

Sted: Patologi afdelingen, Hillerød sygehus
Periode: Juni 2003
Målgruppe: Medicinstuderende, der har gennemgået kurser i almen patologi
For nærmere oplysninger:
Kontakt

overlæge Susanne Holck.
e-mail: suhol@fa.dk, tel: 48294408

BØGER SÆLGES

Alle i seneste udgave og uden understregninger
Katzung farmakologi 200kr
Immunologi Janeway Travers 200kr
Klinisk socialmedicin 150kr

Ring 26282659

TURNUSBYTTE
Haves: H.S
Ønskes: Hillerød

Start:1/9,1/10 eller 1/11 2003
Ring til

MARIANNE HENRIKSEN
Er det dig eller én, du kender? Så har jeg en
kuvert, du måske savner. Det drejer sig om en A4 kuvert med barndomsbilleder og børnetegninger, som blev fundet under en af de forreste stolerækker fredag formiddag i revyugen.
Den kan være glemt efter onsdags- eller torsdagsforestillingerne og er nu i min varetægt.

Ring til Helle på 3323 2430 og få den
tilbage.

Eva Houlberg på 86198721

FADL
HVAD HAR DU OPLEVET SOM
FADL-VAGT???
Kære FADL-vagt!
I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog, søger
vi historier fra det virkelige ”vagt-liv” til brug i den Casebaserede undervisning på kurset.
Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser, gode
som mindre gode – især oplever mange at stå i en situation
hvor man ikke er klar over hvordan man skal handle –
eller om det man har gjort nu også var det mest rigtige...
Flere har oplevet disse dilemmaer – eller måske frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede FADL-vagter
muligheden for at lære af andres oplevelser.
Det behøver ikke være en ”god historie” med høj underholdningsværdi, men blot en situation, du mener kunne
give baggrund for en god debat omkring arbejdet som
FADL-vagt. Din historie vil selvfølgelig blive behandlet

anonymt, ligesom vi forventer at du overholder din tavshedspligt, når du videregiver den til os. Det vil altså sige,
at historierne ikke må gengives så det er muligt at kende
personerne i eller stedet for hændelsen.
Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt.
Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte
historier.
Indlæg kan sendes som e-mail eller vedhæftet fil til
ks@fadl.dk eller afleveres på Vagtbureauet.
På forhånd tak for hjælpen
Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent.

VIL DU VÆRE FADL-VAGT???

Vi har stadig ledige pladser på to af forårets SPVkurser. Vi kan ikke arrangere ekstrakurser i sommerferien, hvis disse ikke bliver fyldt op.

REJS JER FORDØMTE GÅRDSANGERE OG SPILLEMÆND!
Krummer du også tæer når FADL medlemmerne til 1. maj
arrangementet i Klubben mishandler smukke hymner som
”Internationale” og ”Når jeg ser et rødt flag smælde” ?
Så meld dig til FADLs 1. maj’s marxistiske-maoistiskemixkor.
Planen er at vi øver hver 14. dag i Studenterklubben, og
hermed gør vores til at højne den proletarielle sangstandard ved FADLs 1. majs arrangement.
Alle er velkommen, det kræver blot at du er organiseret og
kan din Arbejdersangbog til fingerspidserne.
Spiller du på særligt proletarielle instrumenter, såsom sav
eller rumsterstang må du gerne medbringe dem.
Vi mødes i klubben onsdag d. 12. marts kl. 17.00.

Så hvis du har lyst til at tage SPV-kursus i dette
semester så ring til:
kursussekretær Tina på 35245404.

Rød Front
Kammerat Lundh

INDRE ORGANER

IMCC
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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.
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INDRE ORGANER

BASISGRUPPERNE
PRAKTIKANTER I TROPERNE
 ANSØGNINGSFRIST D. 15.
MARTS 2003.

PIT-MØDE MANDAG DE 17.
MARTS KL 16

Alle PIT'ere og andre interesserede. Der afholdes PIT-møde på mandag den 17. marts kl 16 på
IMCC-kontoret. Vi får et par travle timer hvor
vi blandt andet skal skrive kontrakter til de nyudtagne samt sende opfordringer til rapporter
ud til de hjemvendte.
Vel mødt.
Mette

Praktikanter I Troperne (PIT) er en organisation
under IMCC, der arrangerer 3-6 måneders ophold på hospitaler i Afrika og Indien. Opholdet
kan karakteriseres som et udvidet klinikophold,
hvor du stifter bekendtskab med en lang række
tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på et hospital i et udviklingsland.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
4 års normeret studietid ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 måneder (max. 6 måneder).
Du er velkommen til at kigge IMCC-kontoret,
hvor du kan finde oplysninger om vores kontakthospitaler i vores informationsmappe samt folder.
Ansøgningsskema hentes ligeledes på IMCC-kontoret.
PIT har følgende pladser i følgende lande.

Er du en af dem, der undrer sig over hvor semesterstarts
festen blev af?
Er du en af dem, der synes at det er alt for længe siden der
har været fest?
Eller er du blot en af dem, der savner en undskyldning til
at give den noget gas?
Så hold op med at være så fortvivlet..............
Fordi D. 16/4-03 skyder Studenterklubben sin hidtil største, bedste og sjoveste påskefest af! Så sæt kryds i kalenderen nu.....

Efterår 2003: Indien – 2 pladser
Forår 2004:
Uganda – 2 pladser
Tanzania – 2+1 pladser
Kenya – 1 plads
Indien – 2+2+2+1 pladser

Billetpriser, hvad tid døren åbner og lignende praktiske
oplysninger kommer i MOK i løbet af de næste par numre!

Har du spørgsmål kan du ringe til Mette Larsen
på tlf: 33 26 34 22

Mvh Stud. Klubben

Med venlig hilsen PIT

H:S LÆGEAMBULANCER & HELIKOPTERREDNINGSTJENESTEN

AFDELINGSLÆGE STEEN BARNUNG VIL
FORTÆLLE OM ARBEJDET VED
H:S LÆGEAMBULANCE OG FORSVARETS
HELIKOPTERREDNINGSTJENESTE.
ALLE ER VELKOMNE
12 MARTS KL. 16.00 - 18.00
STED: KONFERENCE 1, RIGSHOSPITALET
TILMELDING SENEST 10 MARTS:
STAGELUND@STUD.KU.DK

"MUSLIMSK MANGFOLDIGHED" OPLÆG OG DEBAT

Tid: Torsdag den 13. marts, kl. 16-18
Sted: Store Mødesal, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 København N
Forfatterne og journalisterne Carsten Fenger-Grøn
og Malene Grøndahl holder oplæg om islam og muslimer med udgangspunkt i deres bog "Muslim. 8 kvinder fortæller om forholdet mellem Gud og menne-

sker". 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.
Alle er velkomne!
Nyhedsbrev - marts 2002

KÆRE LÆSER,
Bedst som vi troede, at vi kunne synke ned i velfortjent selvmedlidenhed og almindelig forårstræthed,
sker der spændende nye ting, som gør, at det er
svære at bevare mismodet.
Vores økonomiske situation er stadig uafklaret når
vi når frem til 2004, men der er jo, som vi vist alle
sammen har hørt noget om før, andet der tæller end
penge, fx godt og inspirerende samarbejde. Og det er
lige netop, hvad der er dukket op.

INDRE ORGANER & BIGMORTHER (VIP) 13
Ved siden af Panuminstituttet ligger en lokal sognekirke, Sct. Johannes Kirke, som har et menighedsråd
med fingeren på pulsen. Her har man opdaget, at
sognets befolkningssammensætning har ændret sig;
ikke mindst ved at mange flere unge har bosat sig, og
man ønsker naturligvis at kunne gøre sig gældende
overfor den gruppe af sognebørn. Og her kommer vi
ind i billedet.
Kirken råder over nogle lækre lokaler på Sct. Hans
Torv, lige mellem Pussy Galore og Sebastopol og
dem forestiller man sig, at vi kan gøre noget spændende og ”ungt” med. Og vi siger ja tak og går i gang
med at fantasere.
Der er endnu ikke nogle helt konkrete ideer på bordet lige nu og her, for vores forårsprogram er allerede lagt fast, men i første omgang vil vi arbejde hen
imod at den akademiske medarbejder lægger en del
af sin kontortid i de nye lokaler. Det vil umiddelbart
give studenterpræsten bedre mulighed for at have
personlige samtaler på kontoret og på længere sigt
vil det give mulighed for at etablere nogle hyggelige
og centralt beliggende rammer for vores forskellige
aktiviteter. Det vil vi fortælle meget mere om, efterhånden som planerne udvikler sig.
Et andet lyspunkt er, at behovet for studenterpræster
ser ud til at blive anerkendt ude omkring på landets
uddannelsesinstitutioner, og på forskellig vis opretter man nye stillinger - uanset den uoverskuelige
økonomiske situation.
På Sygepleje- og Radiografskolen i Herlev har man
for et år ansat Line Haahr som studenterpræst. Hun
blev ordineret til stillingen søndag den 2. marts og
er allerede i fuld gang. Steffen Støvring, der er tilknyttet Frederiksberg Seminarium som lektor i kristendom mv., er også blevet ordineret til at varetage sine opgaver blandt de studerende på Frederiksberg. Han bliver indsat i Sct. Lukas Kirke den 27.
april kl. 10.30. I Århus har man fået en informationsmedarbejder, Birgitte Nør, som det næste halve år

skal arbejde tæt sammen med de to studenterpræster
og den akademiske medarbejder som huserer på de
kanter. Alt i alt en spændende udvikling, som vi
følger med glæde og opmærksomhed.

af forskellige bibelske tekster. Arrangementet afholdes sammen med studentermenigheden i Indre By og
vi benytter lejligheden til at indvie deres nye lokaler
på festlig vis.

Efter en stille start på semesteret – præget af
vinterferielukket og en uges efteruddannelse – er vi
nu i fuld gang. I tirsdags prædikede Nicolai ved en
temagudstjeneste i Studentermenigheden på Amager. Bortset fra et mindre teknisk kiks med en trådløs mikrofon gik det godt, og prædikenen vil IKKE
være at finde på vores hjemmeside inden længe. Nicolai eksperimenterede med den mundtlige form og
prædikede ud fra stikord. Film skal ses i biografen og
prædikener skal høres i kirken… Til den efterfølgende debat talte den nye formand for Etisk Råd,
Ole Hartling, om ”Kærlighedens valg”.

Interesserede bedes tilmelde sig hos lotz@adm.ku.dk
senest mandag den 24. marts. Det koster kr. 75,- at
være med. Beløbet betales på selve dagen.

I går onsdag startede studiekredsen ”Skabelse og
tilintetgørelse”, som afholdes sammen med
astrofysiker Michael Cramer Andersen. Den blev pænt
besøgt af en halv snes højt kvalificerede unge og
mindre unge mennesker. Næste gang bliver den 2.
april og nye kan stadig nå at koble sig på. Kontakt
Nicolai eller duk bare op. Læs evt. mere om studiekredsen på hjemmesiden.
I næste uge – torsdag kl. 16-18 – får vi besøg på
Panuminstituttet, Store Mødesal, af forfatterne og
journalisterne Carsten Fenger-Grøn og Malene
Grøndahl, der ud fra deres bog "Muslim. 8 kvinder
fortæller om forholdet mellem Gud og mennesker"
vil tale om muslimsk mangfoldighed. Vi håber på
stort og debatlystent fremmøde!
Sidst på måneden fejrer vi påsken lidt på forskud ved
at læse Bibelen med gastronomiske briller. Hvad
siges der om mad og måltider i den store bog? Kan
man virkelig blive mæt af at spise græshopper? Hvor
kan man købe ny vin på gamle flasker? Er nadveren
i virkeligheden et lækkert påskemåltid, der har fået
anoreksi? Og kan vi så snart få noget mad på bordet!
Cand. theol. Lise Lotz kommer med et oplæg, og
efterfølgende laver og spiser vi et måltid inspireret

Kamal
Politiker-læge

Jesper
Formands-læge

Arne
Mad-læge

Her er højdepunkter fra DAG 1 i Big Mother huset:
Peter Q vågner først og tager et koldt brusebad.
Jørgen og Kamal kaster sig ud i den første af mange politiske
diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at han ikke
når at få sin morgenkaffe.
Peter L savner sin kat, men heldigvis bliver han trøstet af
Jørgen.
Niels og Jesper spiller backgammon. Jesper vinder og kalder
Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan
afvise empirisk.

Nicolais træffetid på HCØ har af forskellige grunde
været lidt svær at få hold på i det seneste halve års
tid, men nu skulle en ny ordning være på trapperne.
Det vil fremgå af hjemmesiden og et kommende
nyhedsbrev, hvordan det kommer til at blive.
Vi må hellere allerede nu annoncere generalforsamlingen, som finder sted torsdag den 10. april kl. 19.00
i Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148. Vi forbereder næste semesters initiativer og spiser noget god
mad. Der er virkelig muligheder for at tænke nyt og
stort med de nye lokaler og ny økonomi. Vi vælger
nye medlemmer til bestyrelsen. Hvis du har den mindste lyst til at være med til at finde på, bygge op,
vælge til, tænke igennem eller bare være med, er du
hjerteligt velkommen!
Som du kan se er der liv i butikken og vi glæder os til
at se, hvad fremtiden vil bringe!

Lise Lotz, akademisk medarbejder
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Deltagerne er på plads og kameraerne snurrer. Big
Mother er årets største mediebegivenhed overhovedet.
MOK giver dig de næste 12 uger eksklusiv mulighed for
at følge med i de mest dramatiske intriger og mindst
intime detaljer når kendte læger isoleret fra
omverdenen blotter både sjæl og krop.

PRÆSENTERER

Peter Q
TV-læge

Som tidligere nævnt arbejder vi med at udbygge
hjemmesiden. I første omgang er vi klar med en ny
feature: Ugens Salme. Fra forsiden eller ressourcesiden kan du klikke dig ind på salmesiden, og hvis du
har tændt for din computers højttalere vil du blive
velsignet med en udvalgt salmemelodi og den tilhørende tekst. Salmen kan være passende for årstiden,
aktuel i en af Nicolais kommende gudstjenester eller
måske bare en skøn, klassisk salme, som fortjener
lidt opmærksomhed. Melodien vil gentage sig selv i
det uendelige, så du har god tid til at varme stemmen op og synge med!

Lars
Politiker-læge

Jørgen
Regerings-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge

Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne hoster, men
Nils taler alle til ro.
Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne er at
lægge venflon med bind for øjnene. Det er Pernille god til,
men Søren snyder – og derfor får deltagerne ingen kaffebønner.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest tumultagtige scener da Nils og Ralf skal på toilettet samtidigt. Konflikten
løses dog i al fordragelighed.
Senere ryger Jesper en cigaret, mens Nils kigger nærmere på
kamera-installationen i køkkenet.
Kamal og Peter Q taler om hvor svært det er at være kendt.

Til aften laver Arne lækker lasagne med fetasalat.
Imens forsøger Søren at blive venner med Nils.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen løftet, men da
det bliver en lang dag i Big Mother huset i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde ved
lyserød neglelak, så mens de andre deltagere sover sniger de
sig ind og lakerer Ralfs tæer lyserøde.
Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.
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KULTUR & DEBAT

Kulturindlæg

I Danmark er årets højtider som påske, jul og nytår
med til at skabe traditioner, som fejres med tilbagevendende glæde og forventninger; andre steder i verden findes andre højtider, som fejres med samme
begejstring. Den iranske traditioner har tæt forbindelse til årets og livets gang i naturen, til årstiderne, til lys og mørke, og man har derfor f.eks. både
bålfest, efterårsfest og forårsfest.
Oprindelsen til disse fester skal findes ca. år 600 f.
Kr., hvor den persiske religionsstifter Zarthushta
samlede den gammeliranske religion om en tilbedelse af lys- og skaberguden Ahura Mazda. Religionen bygger i øvrigt på sandfærdighed, menneskets
frie vilje til at træffe det valg og handle sædeligt i
tanke, ord og gerning, samt fredeligt og ordentligt
arbejde, især kvægavl, hvorfor oksen da også er hellig. Zarthushtismen bukkede under for islam ca. 1000
år senere, hvor araberne indtog Persien, men iranerne har alligevel siden prøvet at bevare deres ægte,
gamle skikke og kultur, og nytårsfesten har været en
markant bevægelse mod islamiseringen af landet.
Lyset symboliserer således fred, godt heldbred og
videnskab, og i overført betydning kan man se naturen som moderen, der føder sit barn om foråret; om
sommeren vokser barnet og modnes, om efteråret
bliver det gammelt for til sidst at dø ud på vinteren.
Da iranere stadig anser sig som børn af naturen,
fejrer man hvert forår livets og det nye års fødselsdag, og da dette er den vigtigste begivenhed i naturen, er det også den største fest på året.
Selve nytårsfesten - Nurous – strækker sig over 13
dage, men forberedelserne starter i tiden forinden.
Man gør rent og vasker af i hele huset, for at englene, der er tegn på godhed, godt helbred og frugtbarhed, skal komme ned til huset den første dag i det
nye år; hvis der ikke er rent og pænt, kommer der
ingen engle, og man får ikke et godt år ! Man køber
nye ting og nyt tøj. Man får hvedekorn til at til at
spire i en tallerken. Alle er glade og spændte, og den
sidste onsdag aften i året tændes der store bål, som
folk springer over idet de synger: ”Min gule farve for

LAD OS NEDLÆGGE
STUDENTERGRUPPEN I KLINIKUDVALGET UNDER KØBENHAVNS AMT! ELLER HVAD?!

Der findes ting der er mere morsomme end andre og
det er med en hvis resignation, at jeg føler mig
nødsaget til at skrive denne artikel.
Men hvem er jeg? Jeg er næstformand i Klinikudvalget under Københavns Amt og jeg kan faktisk
ikke lide to ting:
1.
Høre mig selv tale til klinikudvalgsmøderne,
fordi der ikke er andre studerende, der tager ordet.
2.
Udtale mig på vegne af hundredvis af medicinstuderende, som klinikudvalget planlægger undervisning for på en stribe sygehuse i Københavns, Vestsjællands og Storstrøms Amter.
Vi er det største Klinikudvalg med den største del af
de studerende på den kliniske del af uddannelsen.
Samtidig har vi den største geografiske spredning og
den største undervisningskapacitet af alle klinikudvalg, hvilket betyder, at mange studerende fra de
andre klinikudvalg deltager i uddannelsen på disse
sygehuse.
Alt dette gør det til en stor og spændende udfordring
at være næstformand og jeg har selv ikke de store
ambitioner på vegne af Klinikudvalget.
Det handler om at få det til at fungere, at sige sin
mening, når den ønskes hørt – og længere er den
faktisk ikke. Der sidder faktisk en masse ildsjæle i
klinikudvalget, hvilket vil sige jeres kliniske lærere,
kliniske tutorer og lektorer, professorer, der gerne
vil høre hvordan det går på de enkelte semestre og
kliniske ophold.
Og de møder op til klinikudvalgsmøderne, på trods af
de har arbejdet hele dagen på sygehuset og der-

dig og din (=ildens) røde farve for mig !” Det betyder,
at man smider al sygdom og alle problemer fra sig og
ilden til gengæld helbreder og glæder; igen en handling med rødder tilbage fra den tid, hvor iranerne var
ildtilbedere.

Til nytåret dækkes et specielt bord, som bliver stående i alle 13 dage. Bordet hedder –HAFT SEEN”De syv S´er”, for der skal være mindst syv ting, som
begynder med bogstavet ”S”. F.eks. kan der være
pyntet med SIB (æble, videnskabens frugt, der er
kendt fra Adam og Eva), SERKEH (eddike), SAAT
(ur), SABZEH (det spirede korn), SAMOVAR
(temaskine), SAMANOO (en slags grød), SEKKEH
(mønter), SENJED (sølvbede), SUMAK (et krydderi). Foruden blomster er der også dekorerede æg,
et spejl, der er et symbol på ærlighed og renhed, og
i en bowle en levende lille rød fisk, der symboliserer
aktiv bevægelse og fremskridt i livet. Til sidst kan
man også finde en bog, enten Koranen eller en samling af digte af Hafez.
På årets første dag, som er den 21. marts i den
danske kalender, er familien samlet hos den ældste,
hvor selve nytårsfesten holdes. Alle har deres nye tøj
på og er samlet om nytårsbordet, hvor der også er så
mange lys, som der er familiemedlemmer. Klokkeslettet for nytåret er forskelligt fra år til år, for i
iranernes kalender er der ikke skudår hvert 4. år.
Man beregner derfor det nøjagtige tidspunkt for årsskiftet. Når det nye år så begynder, kysser alle hinanden, siger tillykke og udtrykker ønske om et godt
år for alle. De ældste familiemedlemmer giver til de
yngste mønter eller signerede pengesedler, som gemmes til minde om giverne. Traditionen tro spises der
denne dag en speciel ret med ris og fisk, man synger,
danser og beder til Gud.
Allerede fra den første dag begynder folk at besøge
hinanden. Af respekt besøges de ældste i familien
først, men alle skal stort ser besøge hinanden, og
efterhånden som dagene går, kommer udvekslingen
også til venner, naboer og andre bekendte. Børn kommer med familien på besøg, og som regel får de
gaver som penge, farvede æg, legetøj eller lækre
kager. Har man i årets løb været uvenner med nogen, må man have afklaret stridighederne og tilgive

Debat

hjemme venter en bunke phd.-afhandlinger, skriftlige eksaminer (Det er faktisk Jeres eksaminer.) på
en bedømmelse.
Jeg ser i de trætte ansigter og bliver ked af det, at
jeg i den sidste tid alt for ofte måtte meddele disse
ildsjæle, at den ikke eksisterende studentergruppe
ikke kan bidrage med noget. Dette sker især, når vi
drøfter nogle af de aktuelle problemstillinger:
”Siden de studerende ikke møder op til klinikudvalgsmøderne og ikke meddeler klinikudvalget, hvilke
problemer de ønsker løst, må jeg – i min egenskab so
klinikudvalgets næstformand – går ud fra, at de studerende er tilfredse med undervisningen og klinikudvalgets tilbud.”
Men forholder det sig sådan?
1. EDB-situationen: Efter et større indkøb af computere for nogle år siden er der ikke sket særlig meget
siden hen - og i dag står vi med en maskinpark der
trænger til en gennemgribende sanering. Vi ejer ligeledes en proxyserver som pt. er slukket. Det var
de studerende der altid har bestemt på dette område. Jeg har ikke forstand på den slags ting!
2. Studenterfaciliteter: Grundet manglende aktivitet fra de studerendes side har jeg svært ved at få
overblik hvordan standarden og tilsyn af vores faciliteter er på de forskellige sygehuse - det gør det
vanskeligt at komme med nye tiltag.
3. Økonomi: KU's økonomiske situation kunne være
bedre, men som udgangspunkt er der de økonomiske
ressourcer der skal til. Men hvordan bruge penge,
når vi ikke ved hvor og hvordan disse penge skal
bruges på de enkelte sygehuse?
4. LKF: Klinikudvalget vil gerne oprette et LKF
under Dansk Institut for Medicinsk Simulering på
KAS Herlev, fordi vi ved, at flertallet af de stude-

hinanden straks i det nye år begynder. I Iran er alle
kontorer og butikker lukker de fem første dage af
året, mens skoler og universiteter er lukker i alle 13
dage.
Den sidste dag af Nurous er helligdag og hedder
SIZDAH BEDAR. Denne dag tilbringes i naturen,
grne på landet, hvor man tager ud for at give naturen
det spirede korn for at pleje den; i gamle dage skulle
man plante et træ for at naturen kunne grønnes og
glædes. Alle er glade, man synger og danser hele
dagen, og man vender hjem om aftenen med håbet
om et godt nytår med frugtbarhed, fred og godt helbred. Nytårsfesten er forbi, og livet og året må nu gå
sin vante gang.
Stud. Med. Ali Amiri

Fredagsbar
Af Andreas H  7 semester.
Alkoholisk præurin i kummen
Pausekommaer i døgnrytmen
Forbandede toiletspejl
Hvem er dog det fjols der står der og
svajer
Dranker
Tag dig dog sammen
Tør det åndsvage smil af
Du er på arbejde
Fuldtids eskapist
Ungdommen er en sygdom
Der skal drikkes væk
Og du ser syg ud min ven
Får øje på eskapismen
Igennem bunden af glasset
Tænk sig at eskapismen blev bartender
Tja, hvofor ikke
Skænk mig bare én til mester
Du ved hvormeget jeg trænger til det
Skål for livet i natten

rende ikke har samme mulighed for at benytte LKF
på Rigshospitalet. Hvad det betyder giver sig selv:
Der er jo bare et par ting, som man som studerende
ikke får lov til at prøve før man bliver læge. Jeg er
ked af dette – især fordi alle andre i klinikudvalget
inklusive DIMS er indstillet på at oprette dette
LKF under en betingelse: At de studerende siger,
hvordan de vil have det!
Hvad er den konkrete anledning til, at jeg skriver i
MOK?
Vi skulle være tolv studerende og er pt. ikke mere
end 4, hvoraf flertallet er på de sidste semestre
(Selv er jeg på 11. semester.). Vi kan faktisk ikke
fortage os noget, fordi vi hverken har tid eller aner,
hvor det kniber. Det har medført at studentergruppen
har været repræsenteret med ikke mere end to studerende på de sidste to møder, som ligner mere end
undskyldning end noget andet.
Nu sidder jeg her og spørge mig, hvad jeg skal gøre
ved det? Appellere eller forfatte en moralsk pegefinger? Jeg tror, der eksisterer en udbredt misforståelse: Man bliver altså ikke overdynget med arbejde
og ansvar, de står uden for diskussion at Jeres studie
har første prioritet. Man har altså lov til at sige fra
og det er trods alt kun et møde måneden, som kun
tager 1½ til 2 timer!
Har jeg vækket Jeres interesse? I så fald er I velkommen til at kontakte mig eller vores klinikudvalgssekretær Birthe Brogård på tel: 44883371.
Vel mødt til næste KU-møde den 7. april 14.45!
Jeg Glæder mig til at se Jer.
Lad os få gjort noget ved det!
Med venlig hilsen Christopher Schäfer, næstformand,
Tel.: 22775977
Email: schaefer@stud.ku.dk

DEBAT & PÅKLÆDNINGSDUKKER

TIL MOK-REDAKTIONEN

Det er på mange måder glædeligt, at MOK har en
mening! Undertegnede sætter pris på, at redaktionen har brugt energi på en leder med udgangspunkt i
mit debatindlæg Det store lægelotteri, som blev bragt
i MOK nr. XVII, 26. feb., 35. årgang. I debatindlægget
blev der dels gjort rede for ulemperne ved den nuværende lodtrækningsfordeling af turnusstillinger, og
dels givet et konkret bud på, hvordan disse ulemper
kan komme til livs: en ny fordelingsordning baseret
på individuelle ansøgninger. Herudover blev den kritik, som jeg har mødt i forbindelse med forslaget,
imødegået.
Lederen ridser kort problemstillingen op, hvorefter
den øvrige spalteplads bruges til en meget tvivlsom
og vag kritik af ovennævnte forslag. Kritikken bygger hovedsagligt på tre punkter: 1) De studerende,
som bl.a. har brugt studietiden til at blive ”hele
mennesker”, vil blive forfordelt i forhold til de studerende, som har gjort sig særligt bemærkede(?) i løbet
af studiet. Sagt med andre ord skønner MOK, at en
ny fordelingsordning resulterer i en omfordeling af
de ”dårlige pladser”. 2) Lægevidenskaben er det eneste erhverv, hvor der kræves 1½ års speciel ansæt-

KÆRE FILIP

Det er da rart med lidt debat om turnusordningen,
som på ingen måde er optimal. Så langt er vi enige.
Men dine modargumenter mod vores indslag i debatten kræver et par kommentarer med på vejen.
Ad ad 1) Af en eller anden grund mener du, at menneskelige egenskaber vil blive sat højere end eller lige
så højt som faglige kvalifikationer som høje karakterer og forskning. Jeg må erkende, at jeg har svært
ved at godtage dette argument. Andre stillinger så
som introstillinger og kursusstillinger besættes, i
det omfang jeg er orienteret, ikke efter disse ”bløde”
værdier, men efter antallet af artikler man har skrevet og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.
Hvis antallet af turnuspladser ikke øges kraftigt, kan
jeg ikke se, hvordan vi skulle få afdelingerne til at
konkurrere om turnuslægerne. Hvis dette er en del
af dit forslag, synes jeg det er en glimrende ide, og at
det ville være en kæmpe fordel frem for det nuværende system, men i dit forslag stod intet om at øge
antallet af turnuspladser.
Ad ad 2) Hvis du vil være advokat er det sandt, at det
kræver 3 års ansættelse som fuldmægtig, men langt
de fleste jurister er ikke advokater, men derimod
ansatte som jurister blandt andet inden for det offentlige. Der er altså tale om en videreuddannelse.
Jeg er klar over, at der også er læger, der ikke tager

SÅ ER DE HER! DINE HELT
EGNE MOKPÅKLÆDNINGSDUKKER
MED TO AF DE SØDE
SKRIBENTER PÅ
REDAKTIONEN. KLIP UD
OG GEM,- DE BLIVER
PENGE VÆRD EN DAG,
BARE VENT OG SE...

telse, inden man egentlig er færdiguddannet, hvorfor
det anføres, at man som kandidat ikke kan forvente
at blive behandlet på lige fod med andre erhverv. 3)
En fordelingsordning baseret på individuelle ansøgninger vil ifølge MOK forlænge studietiden.
I det følgende skal jeg gøre rede for kritikkens mangelfuldhed. Ad 1): I debatindlægget understreger jeg,
at det altovervejende sandsynlige er, at den enkelte
kandidats ”menneskelige og andre kvalitative egenskaber” vil blive tilgodeset ved en ny fordelingsordning. Disse begreber er vel kendetegnende især
for ”hele mennesker”? De store værdier, som ”hele
mennesker” tilsyneladende repræsenterer, vil afdelingerne selvsagt ikke lade sig forbigå.
Hvad angår ”dårlige pladser”, så er en af de gode ting
ved mit forslag netop, at afdelinger med et dårligt ry
bliver tvunget til at vende blikket indad og fokusere
på en optimering af yngre lægers uddannelse. Man
reducerer altså antallet af de i lederen omtalte ”dårlige pladser” og udskifter dem med turnusstillinger,
der i højere grad lever op til kandidaternes forventninger. Der er således ikke lagt op til et karakterræs, men blot en mere nuanceret fordeling, hvor det
”rigtige” job tilfalder den enkelte kandidat.

sin turnus, men ender som administratorer, men det
er et fåtal, og hele uddannelsen retter sig mod at
blive læge, deri ligger forskellen mellem juristerne
og medicinerne med det knapt så store ego.
Ad ad 3) Tjoo det kan da være, du har ret, men helt
ærligt så tror jeg det ikke. Hvis overlægen skal vælge
mellem en helt grøn læge, der ikke har set andet til
klinikken end de 20 uger på 7 og 8 semester og en,
der har været i ½ års vikariat, så tror jeg godt jeg
ved, hvem han vælger. Og jeg kan godt forstå ham.
Sidst, men ikke mindst, må jeg erindre om, at der
tidligere har været fordeling af turnuspladser på den
af dig foreslåede måde. Inden det nuværende turnussystem blev indført skulle man selv ud og søge turnuspladser. Det resulterede i, at en hel del læger blev i
København og arbejdede i uklassificerede stillinger
indtil de havde gjort sig gode venner nok med den
administrerende overlæge til at få en turnusplads.
Dengang tog det typisk 3 år at gennemføre turnus.
Nogle gange længere tid. Nepotisme var et udtalt
problem.
Til sidst må jeg knytte en bemærkning til udsagnet
om, at MOK’s mening er ensidig og ligegyldig. Hvis
vi havde haft svaret på, hvordan man laver det perfekte turnussystem, så havde vi gjort alt hvad vi
kunne for at få det indført, men det har vi desværre
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Ad 2): Medicinere har store egoer, men vi er altså
ikke de eneste, der påkræves mindst 1½ års speciel
ansættelse, inden man egentlig er færdiguddannet.
Fx er jurister påkrævet et 3-årigt praktisk forløb
som fuldmægtige inden en afsluttende eksamen afgør, om de kan blive advokater eller ej. Ansættelse
som fuldmægtig opnås efter individuel ansøgning.
Ad 3): Kandidater, der har brugt hele eller halve
semestre på vikariater, forskning eller på at blive
”hele mennesker”, vil muligvis have fordele når turnusstillingerne skal søges, men kandidater, der færdiggør studiet på normeret tid, må i afdelingsledelsernes
øjne besidde vigtige og målrettede egenskaber, der i
ligeså høj grad vil blive tilgodeset. Derfor skal man
fra politisk side ikke bekymre sig om forlængede
studier.
Det er trist, at den omtalte leder udelukkende lancerer denne tvivlsomme kritik uden at komme med
fornyende forslag til ændring af en ordning, som der,
ifølge MOK selv, er store problemer forbundet med.
Ligeledes er det trist, at lederen ikke afvejer fordele
og ulemper ved mit forslag i forhold til den eksisterende ordning. Det gør MOK’s mening ensidig og
ligegyldig.

Filip Krag Knop

ikke. Det gør dog ikke, at vi ikke kan komme med et
andet syn på et forslag til et nyt turnussystem. Jeg
mener, at dit første indlæg var meget ensidigt, og
slet ikke belyste de problemer, der var med indførelse af dette. Derfor så jeg mig nødsaget til at
påpege de mangler der er. Og ærligt talt, så synes
jeg, at det nuværende system er mere retfærdigt end
det du foreslår. Men er debatten ikke kørt helt af
sporet? Det forekommer mig, at debatten handler
om er hvem der skal have de dårlige pladser, ikke om
hvordan vi alle kan sikre os at få det så godt som
muligt. Hvis antallet af turnuspladser blev sat op til
det antal af yngre læger, man reelt har brug for –
altså hvis man stoppede med brugen af lægevikarer,
færdige læger såvel som studerende, og i stedet klassificerede disse stillinger som turnusstillinger – så
ville der komme konkurrence om de yngre læger.
Dette kunne komme til at betyde et problem med at
få ansat yngre læger i provinsen, men så må de jo
komme lidt flere penge i lønningsposen, eller komme
med andre tiltag, der lokker os til. Vi får jo nok ikke
amtsrådsforeningen og HS til at købe denne løsning,
da den ville blive alt for dyr for dem, men det er da
et forsøg værd.
Her på MOK synes vi ikke, at nogle debatindlæg er
ligegyldige, selvom vi er uenige i indholdet.
Med håb om en frugtbar debat om turnussystemet.

Kris/MOK
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KONKURRENCE

Oscarkonkurrence

ACTOR IN A LEADING ROLE
Adrien Brody
Nicolas Cage
Michael Caine
Daniel Day-Lewis
Jack Nicholson

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
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Chris Cooper
Ed Harris
Paul Newman
John C. Reilly
Christopher Walken

DOCUMENTARY SHORT SUBJECT
THE COLLECTOR OF BEDFORD STREET
MIGHTY TIMES: THE LEGACY OF ROSA PARKS
TWIN TOWERS
WHY CAN’T WE BE A FAMILY AGAIN?

SHORT FILM (LIVE ACTION)
FAIT D’HIVER
I’LL WAIT FOR THE NEXT ONE… (J’ATTENDRAI LE
SUIVANT…)
INJA (DOG)
JOHNNY FLYNTON
THIS CHARMING MAN (DER ER EN YNDIG MAND)

ACTRESS IN A LEADING ROLE
Salma Hayek
Nicole Kidman
Diane Lane
Julianne Moore
Renée Zellweger

FILM EDITING
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
THE PIANIST

SOUND
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
ROAD TO PERDITION
SPIDER-MAN

ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Kathy Bates
Julianne Moore
Queen Latifah
Meryl Streep
Catherine Zeta-Jones

FOREIGN LANGUAGE FILM
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
HERO
THE MAN WITHOUT A PAST
NOWHERE IN AFRICA
ZUS & ZO

SOUND EDITING
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
MINORITY REPORT
ROAD TO PERDITION

ANIMATED FEATURE FILM
ICE AGE
LILO & STITCH
SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON
SPIRITED AWAY
TREASURE PLANET

MAKEUP
FRIDA
THE TIME MACHINE

ART DIRECTION
CHICAGO
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
ROAD TO PERDITION
CINEMATOGRAPHY
CHICAGO
FAR FROM HEAVEN
GANGS OF NEW YORK
THE PIANIST
ROAD TO PERDITION
COSTUME DESIGN
CHICAGO
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE PIANIST
DIRECTING
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE PIANIST
TALK TO HER
DOCUMENTARY FEATURE
BOWLING FOR COLUMBINE
DAUGHTER FROM DANANG
PRISONER OF PARADISE
SPELLBOUND
WINGED MIGRATION

MUSIC (SCORE)
CATCH ME IF YOU CAN
FAR FROM HEAVEN
FRIDA
THE HOURS
ROAD TO PERDITION
MUSIC (SONG)
CHICAGO
8 MILE
FRIDA
GANGS OF NEW YORK
THE WILD THORNBERRYS MOVIE
BEST PICTURE
CHICAGO
GANGS OF NEW YORK
THE HOURS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
THE PIANIST
SHORT FILM (ANIMATED)
THE CATHEDRAL
THE CHUBBCHUBBS!
DAS RAD
MIKE’S NEW CAR
MT. HEAD

VISUAL EFFECTS
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
SPIDER-MAN
STAR WARS EPISODE II ATTACK OF THE CLONES
WRITING (ADAPTED SCREENPLAY)
ABOUT A BOY
ADAPTATION
CHICAGO
THE HOURS
THE PIANIST
WRITING (ORIGINAL SCREENPLAY)
FAR FROM HEAVEN
GANGS OF NEW YORK
MY BIG FAT GREEK WEDDING
TALK TO HER
Y TU MAMÁ TAMBIÉN

Aflever skemaet i udfyldt
stand i MOK's
postkasse(foran lokale
9.2.1) senest fredag d. 21.
marts. Svar modtaget
herefter er ugyldige!
Den person, der får flest
rigtige bliver honoreret
med en Martini-pakke
bestående af en flaske gin,
en flaske vermouth, en dåse
oliven og nogle tandstikker!
Cool t-shirts fra fadl's
forlag til nummer 2-11
Held og Lykke

