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PRÆSENTERER

FINALEN
DELTAGERNE ER PÅ PLADS OG KAMERAERNE SNURRER. BIG MOTHER ER ÅRETS
STØRSTE MEDIEBEGIVENHED OVERHOVEDET. MOK GIVER DIG FOR ALLERSIDSTE
GANG OVERHOVEDET NOGENSINDE 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.

Peter Q
TV-læge

Kamal
Politiker-læge

Jesper
Formands-læge

Arne
Mad-læge

Her er højdepunkter fra DAG 12 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og
starter den dejlige morgen med at
tage et velfortjent glas koldpresset
olivenolie.
Jørgen og Kamal er uenige og
kaster sig hovedkulds ud i den
tolvte af tolv politiske
diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars
vågner så sent at han ikke når at
få sin morgenånde.
Peter L betror Jørgen at han savner
sit portræt i Billed-Bladet, men
Jørgen er god til at trøste og efter
få minutter er Peter L "helt klar
igen".
Niels og Jesper spiller russisk
roulette. Jesper vinder og kalder
Niels for en dårlig taber, hvilket
Niels ikke umiddelbart kan afvise
empirisk.
Alle i huset bliver enormt
forskrækkede da Arne græder, men
Niels kan berolige alle i kraft af

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge

sin store viden på feltet.
Dagens vigtige udfordring for Big
Mother deltagerne er at lave
synsfelt-undersøgelse med bind for
øjnene. Det er Pernille god til, men
Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen triumfbue.
Hen på eftermiddagen opstår der
nærmest tumultagtige scener da
Nils og Ralf vil synge salme
samtidig. Konflikten løses dog i al
fordragelighed. Nils får lov at
synge først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille
fest-karton, mens Nils kigger
nærmere på den skjulte kamerainstallation i fryseren.
Samtidig taler Kamal og Peter Q
om hvor svært det er at være læge i
dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super
lækker gang krogmodnet kalvefilet
stegt med braiseret kalvehaler,
hertil spidskål med syltet citron,
spinat, pinjekerner, tomater,
peberjus og sommergrønt efterfulgt
af en trifli af blodappelsin,

mascarpone, polynesisk vanille og
makroner i bourbon, hertil
Chianti. Lars leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at
blive venner med Søren.
Efter et par flasker vodka bliver
stemningen overdrevet vanvittig,
og da det ikke bliver en lang dag i
Big Mother huset i morgen går
deltagerne rigtig, rigtig sent i seng.
Pernille og Peter L opdager at de
har en fælles glæde ved radiserød
neglelak, så mens de andre
deltagere sover sniger de sig ind og
lakerer Ralfs tæer radise-røde.
Og med disse fantastiske
oplevelser i bagagen, er det tid til
at takke af efter nogle sindssygt
spændende dage sammen med
landets ypperste læger. Det er tid
til at nyde sommeren. Gå så ud og
leg...
PS: Søren vandt Big Mother foran
alle de andre.
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Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):
OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:
MOK nr 30, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

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

Mandag:

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: Bo Gregers Winkel & Peter Roos

Ønsker alle pøj pøj med eksamen og god sommerferie.
Vi ses til september!
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Styrende Organer
REFERAT AF KLINIKUDVALGSMØDE D.7/4-03

Til stede:
Professor Sten Madsbad, Lektor Hans Perrild,
Stud.med. Mikkel Westen (12.sem), Stud.med. Line
Brixen (12.sem), Stud.med. Ikram Sarwar (10.sem),
Stud.med. Jes Braagaard (13.sem), Stud.med. Anne
Wikkelsø (7.sem), Stud.med. Mads Falk(8.sem), fra
sekretariatet: Susan Post, Hanne Thielsen
Afbud fra: Peter Hesselfeldt, Birthe Høgh
1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2) Godkendelse af referat fra mødet d. 03.03.2003:
Godkendt
3) Meddelelser fra:

Formanden:

Sten Madsbad fortæller at der stadig arbejdes på at
skaffe bedre undervisningslokaler.

Studenterne:

Mikkel Westen fortæller at der har været en værgekampagne for at få nye studenterrepræsentanter i
klinikudvalget, idet mange af de nuværende
studenterrepræsentanter er i den afsluttende fase af
studiet og snart må træde ud af klinikudvalget.
Anne Wikkelsø er ny studenterrepræsentant fra 7.sem.
Velkommen til.
7.sem, Patologi: Anne Wikkelsø overbringer en klage
fra 7.sem. vedr. patologiundervisningen der er for
ustruktureret. Der mangler en undervisningsplan, så
studenterne kan forberede sig til hver undervisningsgang. Sten Madsbad tager dette op med patologisk
afdeling mhp. den makroskopiske undervisning, da
undervisningsforløbet i mikroskopisk patologi netop
er afsluttet.
7.sem, Ort.kir: Anne Wikkelsø overbringer en klage
fra 7. sem. vedr. mange aflyste kliniktimer i Ortopæd kirurgi, og oplyser endvidere at ort.kir. ikke
har en tutor, hvilket er bekymrende da 7.sem starter
i klinik på mandag(14.04.2003). Sten Madsbad snakker med klinikchef Peter Geburh om dette.

(Det kan nu (14/4-03) oplyses at ny tutor forventes at
blive Finn Christiansen, ort. Kir. afd.)
7.sem, Kommunikationstræning: Anne Wikkelsø efterlyser undervisningen i kommunikationstræning
på 7.sem.
Undervisningen bliver ikke tilbudt i øjeblikket pga.
manglende lærerkræfter. Da kommunikationstræning
er en del af studieplanen bør denne undervisning
tilbydes.
Sten Madsbad og Susan Post snakker med Professor
Flemming Gjerris
12.sem: Line Brixen: Udbyttet af 12.sem. dag på
thorax kirurgisk afd. på RH, ville være større hvis
dagen lå tidligere på semesteret og hvis indelingen
af dagen i undervisning og rundvisning på afdelingen
evt blev erstattet af en ren undervisningsdag.
Susan Post tager kontakt til Klinikudvalget RH.
Line Brixen ang. arytmi-undervisning og EKG-gennemgang: Undervisningen ønskes tidligere på semesteret, så det bliver noget af det første der undervises i i kardiologi.
Klinikchef Gorm Jensen (også undervisningsansvarlig)
vil få tilsendt kopi af referatet med henblik på videre
behandling.

Sekretariatet:

Susan Post orienterer:
Tutorordning der er gældende fra gammel
studieordning er også gældende for den nye
studiedordning.
Der bliver ingen overgangsordning for 7.sem.
på gammel studieordning. De studenter der ikke bestod 6.sem. i januar vil blive overflyttet til 6.sem ny
studieordning til efteråret.
Til efteråret forventes der 9 hold på 6.sem.
ny studieordning. Dette svarer til 3 hold til hvert
klinikudvalg . Holdenes størrelse skulle blive 24 studerende. Der bliver oprettet 1 hold på BBH og 2 hold
på HH. Susan regner med at planlægningen af undervisning bliver sådan at der vil være undervisning
frem til klokken 15, for at udnytte de forhåndenværende lokaler bedst muligt.
For 7.sem.(ny stud.ord.) vil der være LKFundervisning på RH. Dette kan lade sig gøre da der
er tale om et lille hold.

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:
Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Thielsen
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:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk Onsdage 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

9.sem.(gammel stud.ord.): Prognosen fortæller at hvert hold vil være overbooket med minimum
2 personer. Der vil desuden blive delehold for de
studerende der kun skal deltage i enkelte kurser.
Der har været undervisning i det nye
planlægningssystem SIS. For fremtiden vil lektionskataloget ikke blive lavet i trykt form, men vil kun
kunne findes på nettet.
Der er blevet bevilget penge til en projektor i auditorium 5. Den "rullende" projektor der hidtil er blevet brugt i auditorium 5 vil blive monteret
i undervisningsrum 1. Undervisningsrum 2 får en PC
med stor skærm samt nettilslutning, så der også her
bliver mulighed for at se PACS.
Der vil i løbet af kort tid blive opstillet
ekstra borde i læselokalerne.(Efterfølgende: Bordene
er nu opsat.)
Der blev på sidste møde ytret ønske om at
få flere computere i computerrummet. En undersøgelse viser nu at der altid er ledige computere og der
derfor ikke er basis for at stille flere op.
Ved stikuheld på afdelingerne skal de studerende kontakte sikkerhedsrepræsentanten på afdelingen og følge samme procedure som de øvrige
medarbejdere.
4) Evt.
Der er indkommet en klage til afdeling I på BBH.
Afdelingsledelsen behandler sagen i øjeblikket.
Referent: Mads Falk
Næste møde bliver d.05.05.03 klokken 15 på Hvidovre Hospital, afs. 152

DATO FOR PUBLICERING AF
SIS (STUDIE-INFORMATIONSSYSTEM)
Til samtlige studerende ved medicin, odontologi,
folkesundhedsvidenskab og humanbiologi
Fra og med efteråret 2003 overgår fakultetet som
bekendt fra trykte lektionsplaner til det internetbaserede system SIS. Der vil således ikke længere
blive trykt lektionskataloger.
På SIS Hovedadressen - www.sis.ku.dk - er der i
øjeblikket kun et link til fakultetets almindelige
hjemmeside. Men fra og med efteråret 2003 vil SIS
indeholde de samme lektionsoplysninger som de nuværende kataloger.
Studieadministrationen påregner at SIS "går i luften" tidligst 15. juli og senest 1. august.
De af jer, som måtte have undervisning fra 1. august
(humanbiologerne), vil få tilsendt information.
Systemet er meget enkelt at benytte og øverst på
hovedadressens side findes en kort generel bruger
vejledning, som er for samtlige fakulteter. Studieadministrationen vil også udarbejde en kortfattet
beskrivelse, som bliver mere møntet på studerende
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Denne vejledning vil blive lagt på nettet umiddelbart før publiceringen af data i SIS på adressen

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_Opslagstavl.htm
Med venlig hilsen
Fakultetets studieadministration
Juni 2003
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Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONAL
STUDIEVEJLEDNING
TRÆFFETIDER
Dag
Dato
Man
02/06
Tir
03/06
Ons
04/06
Ons
04/06
Tor
05/06
TRÆFFETIDER
Dag
Dato
Ons
11/06
Ons
11/06
Tor
12/06
Tor
12/06
Tor
12/06
TRÆFFETIDER
Dag
Dato
Man
16/06
Man
16/06
Tir
17/06
Ons
18/06
Ons
18/06
Tor
19/06
TRÆFFETIDER
Dag
Dato
Ons
25/06
Ons
25/06
Tor
26/06

UGE 23
Telefontid
1200 – 1300
0900 – 1000
1000 – 1100
1200 – 1300
UGE 24
Telefontid
1500 – 1600
1300 – 1400
1200 – 1300
1600 – 1700
UGE 25
Telefontid
1200 – 1300
1500 – 1600
0900 – 1000
1500 – 1600
1200 – 1300
UGE 26
Telefontid
1000 – 1100
1500 – 1600
1600 – 1700

Træffetid
1300 – 1600
1000 – 1300
0900 – 1100
1100 – 1400
1300 – 1500

Vejleder
MED / INT
Ditte M. S. Christensen MED
Ture Karbo
MED
Tina Gottlieb
Gordon Thomas Jehu
MED
Tina Gottlieb

Træffetid
0900 – 1100
1600 – 1900
0900 – 1200
1300 – 1500
1700 – 2000

Vejleder
MED / INT
Tina Gottlieb
Lone-Emilie Rasmussen MED
Gordon Thomas Jehu
MED
Tina Gottlieb
Jes Braagaard
MED

Træffetid
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 – 1300
0900 – 1100
1600 – 1900
1300 – 1500

Vejleder
MED / INT
Ditte M. S. Christensen MED
Camilla Grønlund Hiul
MED
Ture Karbo
MED
Tina Gottlieb
Ulrik Bodholdt
MED
Tina Gottlieb

Træffetid
1100 – 1400
1600 – 1900
1700 – 2000

Vejleder
MED / INT
Gordon Thomas Jehu
MED
Lone-Emilie Rasmussen MED
Jes Braagaard
MED

INT
INT
INT
INT

INT
INT

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN - SOMMERÅBNINGSTIDER
Det er ikke muligt, at bestille tid til samtale i sommerperioden!
Der derimod åbent for personlig og telefonisk henvendelse på flg. dage:
TRÆFFETIDER UGE 27
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder MED / INT
Tir
01/07
0900 – 1300
0900 – 1300
Alle
MED
Ons
02/07
1200 – 1600
1200 – 1600
Alle
MED
TRÆFFETIDER UGE 28 + 32-35
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder MED / INT
Tir
1200 – 1600
1200 – 1600
Alle
MED
Ons
0900 – 1300
0900 – 1300
Alle
MED
Studievejledningen for Medicin holder sommerferielukket i uge 29-31

DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNINGEN SOMMERÅBNINGSTIDER

Det vil stadig være muligt, at bestille tid til samtale i sommerperioden!
TRÆFFETIDER UGE 29-35
Dag
Dato
Telefontid
Træffetid
Vejleder
Tor
1200 – 1300
1300 – 1500
Tina Gottlieb
Den Internationale Studievejledningen holder sommerferielukket i uge 26-28

MED / INT
INT

Studievejledningen for Medicin:
tlf: 35 32 70 91, e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Den Internationale Studievejledningen:
tlf: 35 32 70 91, e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
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

REGLER VED EKSAMEN

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

For studerende på gammel
studieordning:

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

For studerende på ny studieordning af
2000:

Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen i humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!
Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afleverer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit angiver sygdommens varighed til også at omfatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respektive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du
selv skal tilmelde dig på Studieekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller
senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse
i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en
betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på Studieekspeditionen senest 3 hverdage efter karakterens
opslag.
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STUDIET
Er du på ny studieordning vil der ikke være reeksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.
REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mulighed for reeksamen på de fleste semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skriftlig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og

ADRESSEÆNDRINGER.

Fase I/Bacheloruddannelsen

Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret.
Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.
Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.

OVERFLYTNING TIL 6. SEMESTER NY STUDIEORDNING.

Har du færdiggjort 6. semester eller påregner du at
gøre det dette år, så skal du overflyttes til Ny Studieordning, med start på 6. semester enten i efteråret
2003 eller foråret 2004.
Studienævnet for Medicin har vedtaget at der vil
blive afholdt et opsummeringskursus i de fag der er
blevet gennemgået på de foregående 5 semestre på
den nye studieordning. Dette kursus vil Kun blive
afholdt august 2003. Dvs. uanset om du regner med
at blive overflyttet efterårssemesteret 2003 eller
foråret 2004, er den eneste mulighed for deltagelse i
kurset august 2003.
Det drejer sig om et fire ugers kursus i august måned
der vil bliver afholdt som en forelæsningsrække i
følgende uger:

Uge 32: Almen Patologi
Uge 33: Farmakologi
Uge 34 & 35: Genetik
Uge 36: Ekstraordinær Genetik
eksamen tirsdag d. 2. september

skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/
Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/
Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater el.lign.).
3/
Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).
Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de geHvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II/Kandidatuddannelsen

Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

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

OBS OBS OBS OBS

Du skal forny dit årskort inden den 15. Juli !!!
Hvis dette ikke er gjort inden denne dato, bliver du
registeret som værende ophørt med dit studie. Derfor HUSK at forny dit årskort.
God sommerferie !

Fase I
Genetik kurset bliver evalueret med en ekstraordinær skriftlig eksamen på 4 timer. Der vil ikke være
en syge- og reeksamen efter den ekstraordinære eksamen, men derimod vil der blive afholdt ordinær
eksamen i genetik i uge 44. Det er endnu uafklaret
hvorvidt der ved afholdelsen af eksamen i uge 44 vil
være mulighed for syge- og reeksamen.
For Almen patologi og Farmakologi er der mødepligt
for tilmeldte studenter. Fristen for dispensationsansøgning om overflytning til ny studieordning og tilmelding til opsummeringskurset er mandag 2. juni
2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studieekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (1986-ordningen) > Overflytning til
ny ordning og tilmelding til summerschool
Tilmeldingsfristen for semestertilmelding til 6. semester ny studieordning (Valg af klinikudvalg) er
onsdag den 18. juni klokken 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studieekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk >
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.

OBLIGATORISK SEMESTERTILMELDING TIL FASE 1,
EFTERÅRSSEMESTERET 2003.

Tilmeldingsblanketter skal printes ud fra
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Blanketter.htm
Sidste frist for tilmelding
for 2.-5. sem. er 10.juni 2003, og
for 6. sem. 18. juni 2003.
Alle tilmeldingsblanketter afleveres i ekspeditionen
9.1.33b

TILMELDING TIL 6. SEMESTER
INKLUSIV VALG AF KLINIKUDVALG!

Husk semestertilmeldingsfristen til 6. semester er
onsdag den 18. juni 2003 kl. 16.00.
Blanket til tilmelding kan afhentes i studieekspeditionen eller downloades i PDF på Fakultetets
hjemmeside under blanketter: www.sund.ku.dk vælg
Uddannelse > Blanketter > Medicin > Blanketter til
medicinstudiet (begge studieordninger) > Tilmelding
til undervisning > Tilmeldingsblanket 6. semester.
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MIKROSKOPISK STUDIESALS ÅBNINGSTIDER I FORÅRSSEMESTERET 2003.
Juni
02-06-03 Anna
03-06-03 Urfan
04-06-03 Katrine
06-06-03 Katrine
10-06-03 Katrine
11-06-03 Christian
12-06-03 Christian
13-06-03 Urfan
16-06-03 David
17-06-03 David
Juli
07-07-03 David
08-07-03 David

12-16
9-13
12-16
14-18
13-17
14.30-18.30
9-13
12-16
14-18
9-17

Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo 12-16

9-13
9-13

Ret til ændringer forbeholdes – tjek planen på døren af spotsalen for ændringer!!

5.SEM PRÆSENTERER:

MERIT

Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.
Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende semester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2003!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. semester).
Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2003 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til efteråret er ansøgningsfristen for merit for forårssemesteret 2004 1. oktober 2003.

Er du på fase II og har du endnu ikke bestået genetik-eksamen har du nu muligheden for at deltage i
den ekstraordinære genetikeksamen som afholdes den
2. september 2003.
I forbindelse med implementeringen af den nye studieordning, har studienævnet besluttet at der skal afholdes en ekstraordinær eksamen i genetik tirsdag
den 2. september 2003. Går du på gammel studieordning og har du ikke taget eksamen da du gik på 7.
semester kan du tilmelde dig denne eksamen.

Studienævnet for Medicin har i samarbejde med
studienævnet for odontologi indstillet til Fakultetsrådet, at den Odontologiske Studieordning og studieord-ningen og eksamensordningen for den
lægevidenskabelige bachelor- og kandi-dateksamen
ændres med henblik på at indføre en re-tentamen i
Basal Human-biologi og Medicinsk Kemi i august.
Studienævnenes indstilling er nu godkendt af
Fakultetsrådet. Fakultetsrådets afgørelse vil kunne
ses på Internettets opslagstavle for Odontologi og
Medicin under 1. og 2. semester (www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Opslagstavl.htm).
Der vil således blive afholdt re-tentamen i Basal
Humanbiologi og Medicinsk Kemi den 19. august 2003.
Det vil sige, at:
·
de studerende, der er startet på studiet pr.
1. februar 2003 SKAL gå op til den ordinære eksamen i juni, men hvis de dumper, har de mulighed for
at tilmelde sig re-tentamen i august (jf. reglerne om
tilmelding til re-tentamen).
·
de studerende, der har været tilmeldt denne
eksamen i januar 2003 eller tidligere, har mulighed
for at VÆLGE om de vil til tentamen i juni eller
august.
Dette gøres ved, at bekræfte med sin underskrift på
den fremlagte liste i Ekspeditionen (Fakultetsgangen), hvis man ønsker at flytte sin tilmel-ding fra
juni til august.
Hvis du stadig ønsker at gå op til juni, skal du IKKE
foretage dig no-get!

FREDAG D.27.JUNI kl.20.00
Hej 5.sem’er, 6.sem’er og overflyttere fra gl.ordning!
Da vi jo snart kommer til at gå på samme semester
eller har gået på samme semester, vil vi meget gerne
inviterer jer til vores eksamensfest!
Det er en 10-kroners fest, hvor alt inkl. billetter
koster en 10’er. Det er både en fest for 5. og 6.sem på
ny studieordning.
Vi sælger billetter onsdag d.4.juni fra 14-15 i FADL’s
mødelokale, og andre dage, efter opslag på 5.+6.sem
tavlerne.

Fase II

EKSTRAORDINÆR EKSAMEN I
GENETIK

KURSUS I BASAL OG KLINISK
SEXOLOGI

EKSAMENS FEST

RE-TENTAMEN I BASAL HUMANBIOLOGI – SOMMEREN 2003

Der vil, til tandlægestuderende, blive tilbudt ekstra
undervisning i form af op-gavecaféer i august 2003
med henblik på denne re-tentamen. Tidspunkt for
afholdelse af opgavecaféerne kan ses på Internettets
opslagstavle for Odonto-logi under 1. og 2. semester.
Hvis du ønsker at gå til re-tentamen i august i stedet
for juni skal du henvende dig i Ekspeditionen, i
fakultetssekretariatet, senest den 2. juni 2003.
Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

Da eksamen hører med til dette forårs eksamenstermin er tilmeldingsfristen MANDAG D. 2. JUNI.
Det er muligt at tilmelde sig eksamen via selvbetjening.

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER OG MØDER

Ønsker du også at deltage i det tilhørende kursus i
august (uge 34-35) skal du ligeledes ansøge studienævnet inden den 2. juni. I så fald skal du ansøge på
blanketten ”Gentagelse af undervisning” som kan
hentes på fakultetets hjemmeside www.sund.ku.dk.
Husk at skrive at det er summerschool-genetikkursus
du ønsker at tilmelde dig.

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

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

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

Studietilbud

Uanset hvilket speciale man som læge kommer i
berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret
med patienter med seksuelle problemer. De henvender sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer
og urologer og på såvel psykiatriske som somatiske
afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og problemer kræve stillingtagen og behandling.
Fra sommeren 2003 er sexologikurserne arrangeret
som to på hinanden følgende kurser – Kursus i Basal
Sexologi og Kursus i Klinisk Sexologi.

Kursus i Basal Sexologi vil omhandle basale
sexualfysiologiske mekanismer, patofysiologi ved
seksuelle problemer, samt andre områder der er
grundlæggende for forståelsen af, hvordan mennesket fungerer seksuelt. Kurset lægger op til Kursus i
Klinisk Sexolog.
Kursus i Klinisk Sexologi er et kliniskrettet kursus,
der har til formål at gøre læger i stand til at forholde
sig til seksuelle problemer hos patienterne, samt
give dem viden om eksisterende behandlingsmuligheder.
Det anbefales, at man deltager i begge kurser, men
dette er ikke obligatorisk.

Deltagelse i kurset er pointgivende, hvis man senere
ønsker at uddanne sig til sexolog indenfor Nordic
Association of Clinical Sexology (NACS).
Tid:
Kursus i Basal Sexologi 18.–22. august 2003
Kursus i Klinisk Sexologi 25.-29. august 2003.
Tilmelding:
Kurset retter sig mod studerende efter femte semester.
Andre interesserede kan optages på kurset.

STUDIET & ANNONCER
Informationsskrivelse tilsendes efter henvendelse til
kontaktpersoner. Det bedes angivet om man ønsker
at deltage i et eller begge kurser.

Frist for tilmelding er 13. juni 2003.
Kontaktperson:
Basal Sexologi:
Studiesekretær Therese Lylloff,
Medicinsk Fysiologisk Institut, 12-6-10. Blegdamsvej 3C. Tlf: 35 32 75 02 , mail: tlylloff@mfi.ku.dk
Klinisk Sexologi:
Lægesekretær Lene Haverslev Andersen, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, afsnit 7111, Blegdamsvej 9,
2100 København Ø, tlf. 3545 7111.

KUNSTEN AT FYRE EN DYGTIG
OVERLÆGE

DSLY's (Dansk Selskab til sikring af Lægers Ytringsfrihed) sommermøde emne er : " Det gælder din
frihed"
Mødet handler om overlæge, dr.med. Tom Skyhøj
Olsens fyring, fra stillingen som chef for neuromedicinsk afdeling KAS Gentofte, efter tv-medvirken.
Mødet finder sted på Rigshospitalet, auditorium 93,
Juliane Maries vej 22, 2100 Kbh. Ø.
Mandag d. 16. juni 2003. Kl. 17.00 - 19.00.

KURSUS FOR LÆGEVIKARER
FORÅR 2003

For 7. gang afholder vi et lille kursus for kommende
lægevikarer og andre interesserede.
Vi har lige været i Odense og Århus med kurset, og
nu tilbage i København med ny inspiration.
Det er gratis og følgende emner vil blive behandlet:
· Juridiske vilkår for lægevikarer
Hvem har ansvaret, intrukser for vikarer, klagesager mm.
· Samarbejde med sygeplejersker
Hvad snakker de om i kaffestuen, fordomme, gode
råd, mm
· Specielle journalnotater
Stuegang, dødsfald, epikriser, om at konferere,
journaljargon, mm
· Staldtips
Blandede råd om; sovemedicin, smertestillende,
søgning af vikariater, mm
· Skadestuen

FRIVILLIGE FORSØGSPERSONER SØGES
Frivillige forsøgspersoner søges til projekt vedr.
regulation af knoglecellers indbyrdes aktivitet
og dens indflydelse på udvikling af knogleskørhed.
For at kunne udføre ovenstående forsøg, behøver
vi knogleceller at arbejde med. Disse skaffes ved
at tage en knoglemarvsbiopsi (Radnerbiopsi) fra
hoftekammen efter anlæggelse af en let lokalanæstesi og tager ca. 15 minutter. Der er som
regel ingen gener efter prøvetagningen udover
let ømhed ved prøvestedet lige når lokalbedøvelsen ophører.
Er du mellem 18 og 40 år, normalvægtig, køn
underordnet og interesseret i at få taget en
knoglemarvsprøve, bedes du venligst sende en
email til knoglemarv@hotmail.com, eller hvis
dette ikke er muligt ringe på 3632 3250 mellem
kl 8.00-8.30
Prøven tages på Osteoporoseklinikken 545, Hvidovre Hospital og honoreres med kr. 400,-.
Venlig hilsen
Niklas Rye Jørgensen
Læge, Ph.D.

Formål:
Kurset er såvel kundskabsformidlende som
holdningsbearbejdende. Det skal hjælpe deltagerne
til at skelne mellem seksuelle problemer, hvor lægen har faglige forudsætninger for at yde støtte, og
problemer af anden art (bla. eksistentielle), hvor
lægen ikke nødvendigvis har faglig kompetence til at
råde og vejlede, men eventuelt kan medvirke til at
afklare problematikken og mobilisere patientens egne
ressourcer.
Litteratur:
Ruth K., Westheimer et al.: Human Sexuality. A
Psycosocial Perspective. Lippincott Williams &
Wilkins 2002.
William L. Maurice: ”Sexual Medicine in Primary
Care”. Mosby 1999.
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Preben Hertoft: "Klinisk Sexologi", 3. udg.,
Munksgaard, 1987.
Ansvarlig:
Klinisk lektor, overlæge Ellids Kristensen, Rigshospitalet, Sexologisk Klinik, afsnit 7111, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 3545 7111.
Ekstern lektor Annamaria Giraldi, læge, Ph.D.
Medicinsk Fysiologisk Institut, Københavns Universitet. Blegdamsvej 3C.
Pris:
Studerende v. Københavns Universitet – Gratis
Andre studerende – kr. 1.500,Ikke-studerende – kr. 2.000,-

4) Journalist Brian Melby : Boykottet.
Mødeleder læge og redaktør for Scandinavian Health
News, Stig Ekkert.
1) Sundhedsborgmester i Københavns Kommune Inger Marie Bruun-Vierø : Lægers ytringsfrihed i H:S.

5) Bestyrelsesmedlem fra KALK : Lægers ytringsfrihed i Københavns Amt på baggrund af Tom Skyhøj
Olsen sagen.
Gratis adgang for alle interesserede.

2) Professor, overlæge dr.med. Niels Høiby : Tom
Skyhøj Olsens fyring, en gennemgang af et rystende
forløb med klip fra tv.
3) Læge og redaktør Stig Ekkert : En hård landing
med Amtsborgmesteren.
Gode råd og faldgruber i skadestuen.
· Blodprøver
Hvad menes med væsketal, leverprøver, hvidt blodbillede,...?
Crash course i blodprøve-jargon.
· Overenskomst
Løn, bolig, transport, fradrag, mm
Undervisere:
Søren Brostrøm, læge, phd-stip, forfatter til ”Subjektivt & Objektivt”.
Petra Kempf, sygeplejeske, BA i psyk. og pæd.
Stine Sloth, repr. fra FADL.
Peter Fahmy, læge, (kursusleder).
Tid & sted:
Tirsdag 17 juni, klokken 16.45- ca. 21.30 Kom præcis
!
Pfizer, Lautrupvang 8, Ballerup ( 10 min. gang fra
Malmparken S-station)

Målgruppe:
Alle medicinstuderende der skal have et lægevikariat
til sommer eller efteråret.
Er du i tvivl om du har lyst eller mod på et vikariat,
er du osse meget velkommen.
Pris:
Gratis. Pfizer er sponsor og inviterer på sandwiches,
aftensmad og forfriskninger.
Tilmelding:
Elektronisk til anne.m.oldenburg@pfizer.com Tilmelding er bindende, da der er
et begrænset antal pladser, der fordeles efter mølleprincippet.
Spørgsmål:
Er du i tvivl om noget, så kontakt Peter Fahmy;
3535 7579 ; pfahmy@wanadoo.dk

Annoncer
SÆLGES:

Basisbog i medicin og kirurgi, 2. udgave
Ubrugt
650 kr
Kontakt: Katrine 60637072 eller
katrine.mathias@get2net.dk

MANGLER DU EN LÆSEMAKKER TIL 12 SEMESTER
EFTERÅRET 2003!!
Det gør jeg. Jeg tilhører Rigshospitalets klinikudvalg og søger en læsemakker til å gennemgå
med, på 12 semester. Jeg regner med at læse
efter basisbogen, Kumar and Clarks Clinical
medicine og lommekompendierne. Hvis du er interesseret
skriv
en
mail
til
hottentottt@hotmail.com
VH Henrik

MEDICINSK KOMPENDIUM
SÆLGES.
MEDICINSK KOMPENDIUM 15. udgave i virkelig god stand, men med en del blyantstreger.
1.600 kr (ny pris 3.495 kr).
Medicinsk Kompendium Multiple Choice som ny.
200 kr (ny pris 349 kr)
Køb Medicinsk Kompendium og Medicinsk Kompendium Multiple Choice og spar 100 kr.
Skriv til mig på ksr@smukkekris.dk
Venlig hilsen
Kristoffer Staal Rohrberg
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SOPHUS MEDICAL SØGER EN
STUD.MED. PÅ 1. DEL TIL JOB
SOM UDVIKLINGSASSISTENT
Sophus Medical A/S (www.sophusmedical.dk) er
på nuværende tidspunkt den førende virksomhed
i verden inden for PC simulatorer til akut medicinsk uddannelse. Sophus Medical er et datterselskab til Laerdal Medical, der er verdens førende leverandør af produkter til træning inden for
hjertestop og akut medicinsk og traume behandling. Laerdal arbejder nu globalt for at udvikle
og implementere simulering i uddannelsen af
sundhedspersonale.
Vi brug for en udviklingsassistent, der kan
assisstere det medicinske team og vores software afdeling.
Arbejdsområder for udviklingsassistent:
- Assistere den medicinske udvikling af simulatorer
- Hjælpe med at koordinere brug af ekterne konsulenter
- Bruger teste simulatorer
- Arbejde med medicinsk formidling til profesionelle og lægfolk
Krav:
- Interesseret i læring og medicinsk pædagogik
- Fase 1 studerende
- Arbejdsomfang: 10-15 timer ugentligt
- Mulighed for arbejde eftermiddag/aften
- Gode mundtlige og skriftlige engelsk kundskaber
Sophus Medical tilbyder arbejde i en international vækstvirksomhed i et højt fagligt miljø af
læger, dataloger, undervisere og mange eksterne
samarbejdspartnere idenfor den medicinske verden. Løn: 100 kr./timen + feriepenge. Ansættelse
snarest.
Skriftlig ansøgning med CV + karakterbevis sendes til:
Sophus Medical A/S
Esplanaden 18
1263 København K
Att.: Khurram Jamil, læge
Medicinsk direktør

JOBOPSLAG
TUTOR VED MEDICIN
2003/04
Et nyt kuld studenter påbegynder
lægeuddannelsen henholdsvis 1.
september og 1. februar. I den
anledning søges derfor 10-20
studerende til at være tutor/
kontaktperson for et sommer og et
vinterhold.
Formål med tutorordningen
Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet hvor man har ansvar og skal lave en del
opsøgende arbejde. Det drejer sig om klart definerede stillinger med en arbejdsgiver, pligter, løn og
et ansvar, som kræver engagement og omtanke.
Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt, oplysning og rådgivning på de enkelte rushold
at foregribe og til en vis grad at afhjælpe
studiemæssige og sociale problemer, før de når at
udvikle sig.
Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med
rusinstruktørerne være fakultetets og universitetets
ansigter over for russerne. Hvis deres introduktion
er mangelfuld eller ustruktureret, kan mødet med
universitetet blive en skræmmende oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige studiefrafald, hvis det
overordnede indtryk af studiet er negativt i de første
svære måneder.

ANNONCER
HAR DU HØJT GENNEMSNIT?
SÅ BLIVER DU MÅSKE OVERLÆGE – HVIS DU ALTSÅ OGSÅ LÆRER
AT FORSKE.
Prognosen siger, at der snart atter vil være overskud af læger i Danmark. I den situation vil kun de, der kan
noget ekstra, blive tilbudt de bedste stillinger – f.eks. overlæge eller professor ved de store universitetssygehuse i København. Det bør du tænke på allerede nu i stedet for at vente 10 år til når ”problemet”
pludselig er der. Overvej derfor en forskningsuddannelse i molekylærbiologi, gener og relaterede sygdomme
i vores forskningsgruppe.
Vi beskæftiger os med arvelighed af store befolkningssygdomme som brystkræft, tarmkræft, astma, kronisk
obstruktiv lungesygdom, blodprop i hjertet, slagtilfælde og hypertension. Hertil har vi indsamlet DNA på
ca. 15.000 raske og syge danskere, og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 10 år publiceret forskning
på højt internationalt niveau (f.eks. i Lancet, Annals of Internal Medicine og New England Journal of
Medicine – slå selv op i PubMed på http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi).
Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt at være med til at definere dit forskningsprojekt, daglig
vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du
får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. OSVAL II opgave kan indgå som en del af projektet, og
på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet er en fordel, men ikke en forudsætning.
Hvis du tager orlov, vil vi tilbyde skolarstipendium på kr. 10.000 per måned. Du vil kunne lære
laboratorieteknikker som PCR, DNA sekventering og DNA chip teknologi samt statistik. Endelig vil du lære
at holde foredrag på dansk og engelsk, og at skrive videnskabelige artikler.
Forskningsgruppen findes dels på Klinisk Biokemisk afd., Universitetsssygehuset Herlev og på Klinisk
Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 2 ledere (undertegnede og overlæge Anne TybjærgHansen, Rigshospitalet), 2 molekylærbiologer, 4 post doc studerende (læger med ph.d.), 1 ph.d. studerende
(læge), 3 kommende ph.d. studerende (læge og 2 human biologer) og 6 bioanalytikere. Ud over personlig
daglig vejledning tilbydes du at deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen.
Hvad kræves af dig? At du er velbegavet, selvstændig, flittig, aldrig giver op, har stor ordenssans og er
omgængelig. Du kan starte nu, i løbet af sommeren eller når efterårssemestret starter, afhængig af hvad
der passer dig.
Hvis du er interesseret heri, er du meget velkommen til at ringe eller komme forbi til en uformel snak. Send
derudover venligst ansøgning inklusive curriculum vitae med kopi af eksamensbeviser (gymnasium, HF,
lægestudium indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste er,
at du har lyst til at lære at forske. Jeg glæder mig til at høre fra dig snarest.
Med venlig hilsen.
Børge G Nordestgaard
Klinisk lektor, overlæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
Universitetssygehuset Herlev, 2730 Herlev.
Telf.: 4488 3297
Fax: 4488 3311
E-mail: brno@herlevhosp.kbhamt.dk

Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer
en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for sent at
introducere, når russerne har lært det meste at kende
selv – eller rettere tror de har det. Der sker nemlig
desværre ofte det at russerne finder sig til rette af
sig selv og tænker ”nu ved de da godt, hvad det vil
sige at være studerende”. Er det først kommet dertil, er det en svær eller umulig opgave at kalde
sammen til en udførlig og velstruktureret introduktion. Når russerne klarer ”introduktionen” selv, klarer de sig med det, de selv kan finde ud af. Det
betyder ofte, at de ikke ved ret meget om de forskellige tilbud og faciliteter, der ikke lige ligger på vejen
fra hovedindgangen til undervisningslokalerne.
En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er
ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de første
14 dage, men måske først efter et år eller to. Det er
faktisk først til den tid, man kan afgøre, om man har
fået en god introduktion.
Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold,
at den ”barriere” det for nogen er at henvende sig til
en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal tutoren være mere end blot en ny studiekammerat, og
tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres hold,
der bygger på en balance mellem kammeratskab og
den autoritet, der følger af erfaring og ansvarsfølelse.

Hvem kan søge

Den nye studieordning har nu været i gang i 3 år.
Som en del af den nye studieordning er tutorordningen
fortsat og vi har derfor brug for ældre studerende der
kan fungere som tutorer det næste års tid.

Det er ikke et krav at man er rusinstruktør. Alle, der
har lyst, kan frit ansøge stillingen som tutor, så
længe man opfylder følgende krav:
·
Ansøgning sker efter opslag og på særligt
skema der kan rekvireres fra Studieekspeditionen
eller ved studievejledningen for medicin.
·
Studerende både på studiets nuværende
bachelordel og fase II kan søge. Det er en forudsætning for at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er
gennemført senest foråret 2003.
·
Det vil tillige være en forudsætning, at den
der ansættes som tutor kan deltage i et heldagskursus før semesterets start.
·
Ansøgningerne behandles af studielederen
og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver indstilling til studielederen om ansættelse. I forbindelse
med behandlingen af ansøgningerne gennemføres
korte ansættelsesinterview. Ved udvælgelsen vil der
bl.a. blive lagt vægt på engagement, deltagelse i
studentersocialt arbejde og på om vedkommende ofte
færdes på Panum Instituttet.
·
Tutorens navn præsenteres først for de to
hold på den sidste del af ruskurset.
Vær opmærksom på, at for at blive tutor skal man
have bestået cellebiologi eller forvente den bestået
juli 2002.
Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i
august. Kurset vil bl.a. bestå af læseteknikkursus,
introduktion til ny studieordning og de problemer
der kan være forbundet med studiestarten. Kurset
vil være obligatorisk og man vil få løn for alle timerne.
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Som en del af den nye studieplan er der to ugers
introduktionskursus for de nye studerende. Tutorerne
skal varetage en del af denne introduktionsundervisning der er skemalagt på forhånd. Dette vil
rent praktisk betyde tutorerne kan påregne 2-4 arbejdsdage i uge 36 og 37. Den obligatoriske undervisning, at man eventuelt vil gå glip af i denne periode
kan man søge dispensation fra ved at kontakte studievejledningen.

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor
skal ansøgningsskemaet (afhentes i Studieekspeditionen) være studieadministrationen i hænde
senest mandag d. 30. juni klokken 12.00. Alle ansøgere vil efterfølgende blive indkaldt til samtale i
løbet af den efterfølgende uge.
Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen,
er du velkommen til at kontakte studievejleder stu-

dievejleder Gordon Thomas Jehu i træffetiden ved
personlig henvendelse eller på telefon 35 32 70 91.

Ansøgningen skal stiles til:
Studienævnet for medicin
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B
2200 Kbh. N
Mrk. Tutor ved medicin

FADL - Hovedforeningen
leret nær kontakt mellem formandskaberne og på
det senest afholdte Læge- og repræsentantskabsmøde
i DADL blev således givet opbakning til et nært og
egentligt samarbejde med FADL. Samarbejdet kan
udmønte sig i konkrete politiske forhold; men også
administrativ er der flere muligheder. Allerede nu er
der en styrket kontakt, der kan føre til fordele på
områder som publikationer, kurser og rabatter.

Uddannelse og sundhed

FADL udvider sit politiske område. Det tidligere
Turnusudvalg er blevet omdøbt og udvidet til nu at
være Sundheds- og uddannelsespolitisk udvalg (SUPU).
Som det første har SUPU her i foråret udvidet sin
kreds til også at omfatte nogle af de studerende, der
til dagligt arbejder med studieordninger o.lign. lokalt. Dvs. repræsentanter med erfaringer fra fagråds- og studienævnsarbejde. FADL skal naturligvis
ikke arbejde med studieordninger, her er fagrådene
jo eksperter; men et bredt kendskab er nødvendigt,
når vi skal diskutere de overordnede og generelle
forhold for vores lægeuddannelse.

FORÅRET I FADLS
HOVEDFORENING

Forårets gang i FADL på landsplan
har budt på ambitioner, travlhed
og begyndelsen på store projekter.
Lægevikarområdet vokser. Kontakt
til lægeforeningen er styrket. Og
FADL udvider sine politiske
områder.
Af Simon Serbian, Formand for FADLs
Hovedforening
Nu hvor eksamenstiden for alvor tager over, er det
på sin plads et kort øjeblik at se tilbage på semestret, der er gået. FADLs Hovedforening er den landsdækkende forening, hvor de tre kredsforeninger i
FADL samarbejder, og hvor man som enkeltperson
kan arbejde med landsdækkende emner i FADL. Med
FADL-øjne har det været et travlt semester. Ambitionerne har været store, og jeg må erkende, at kun
begyndelsen er nået på de store projekter. Men vi
har nået meget.
Forårets tema har været åbenhed. Dvs. at gøre FADL
mere tydelig og lægge mere styrke i de politiske
områder, hvor vi i forvejen er aktive og har indflydelse. Dette har vi gjort ved at øge kontakten til
lægeforeningen, opsøge pressen aktivt og udvide
FADLs arbejde på det sundhedspolitiske område.

FADL og lægeforeningen

FADL er repræsenteret i politiske udvalg i Foreningen af Yngre Læger (FAYL). Arbejdet her har vi søgt
at intensivere med vægt på, hvad FADL kan levere
af know how – konkret viden om studieforhold og
erfaringer med tillidsmænd mv. Flere fælles politiske indsatser på turnusområdet er f.eks. aktuelle.
FADLs nye turnuspolitik (se næste nummer af FADL
Forum) kan således få opbakning fra FAYL. Og mht.
lodtrækning af turnusnummer og fordeling på amter
arbejder vi på i fællesskab at finansiere et nyt system, hvor den studerende selv vælger amt direkte.
Med DADL – Den almindelige Danske Lægeforening
– har vi også styrket kontakten. Således er der etab-

Som hovedtema dette semester har SUPU fornyet
FADLs turnuspolitik. Turnus skal ikke afskaffes. Men
den skal udvikles og fornyes! Således mener vi, at
turnus kan reduceres til 1 år, og ændres til at uddanne i rutine og lægekultur. Forudsætningen for
ændringerne er dog, at vores klinikophold på
universitetshospitalerne bliver bedre – en målsætning, der svarer godt til de lokale arbejder med studieordninger mv. Det samlede turnuspolitikpapir kan
læses i det kommende nr. af FADL Forum.
Som kommende læger skal vi også som lægestuderende forholde os til sundhedspolitiske temaer.
I SUPU har vi begyndt diskussioner om racisme (patient-læge) og om kønskvotering (på studiet). Det er
emner, der vil blive arbejdet videre med i efteråret.
Hovedtemaet i efterårssemestret bliver dog nok det
næste FADL-Landsseminar. På seminaret vil temaerne
være lægeroller og kompetencer – med vægt på
kompetencerne ’Sundhedsfremmer’ og ’Akademiker’.
Seminaret bliver den 10.-12. oktober og er for alle
FADL-politikere og interesserede.

Voldgift og lønstigning

Det er FADLs Hovedforening, der arbejder med generelle arbejdsvilkår og overenskomster. Foråret bød
bl.a. på godkendelse af SPV/VT/DIA/CARD-overenskomsten. Også lægevikarområdet er centralt i Hovedforeningen, og det har fyldt en del i foråret. Her er
det dog på sin plads også at nævne et par sejre fra
udgangen af efteråret.
FADL rejste i 2002 en faglig voldgift mod Amtsrådsforeningen på lægevikarområdet vedr. overarbejdsbetaling for enkeltstående vagter. Det var FADLs
påstand, at studentervikarer, som arbejdede på enkeltstående vagter havde krav på overarbejdsbetaling, når der blev arbejdet ud over en normperiode
på 7,4 time og/eller arbejdet på en søgnehelligdag. I
november 2002 vandt FADL voldgiften mod Amtsrådsforeningen.
Kendelsen giver konkret en helt uhørt stor lønfremgang for den lægestuderende, der tager enkeltstående vagter. Eksempelvis betyder en enkeltstående
vagt på 16 timer en lønforhøjelse på 539,56 kr. pr.
vagt! For en lægestuderende, der arbejder 8 timer
på en søgnehelligdag, betales der overarbejde for
alle timer – svarende til en lønforhøjelse på 501,92
kr. pr. vagt! I begge tilfælde kommer hertil ligeledes
en feriegodtgørelse på 12,5 %.

Også udenfor lægevikarområdet har FADL fået en
sejr. På baggrund af en artikel (udarbejdet af Hovedforeningens sekretariatschef) i Sund&Hed om lønforhold for studerende ansat under den såkaldte SULoverenskomst, rettede nogle studerende fra
Færdighedslaboratoriet i Odense henvendelse til
FADL. En lang række ansættelsesforhold var uacceptable, og FADL tog sagen op. Forholdene er nu rettet op, og de studerende har fået en lønstigning fra
151,02 kr. til 169,49 kr. pr. time samt 1/2 times
forberedelse på alle timer. Samlet set en lønforhøjelse på ca. 100 kr. i timen!

Lægevikarer

Som nævnt et områder, der har fyldt meget. Mange
hospitaler benytter sig af lægevikarer, og mange
studerende står parat. FADL arbejder for at formidle kontakten bedst muligt og for at give
lægevikarerne fordelagtige vilkår og lønforhold.
Sidstnævnte foregår i øjeblikket via den såkaldte
decentrale lønforhandling. Dette er et meget omfattende område, idet der visse steder skal forhandles
helt ud til afdelingsniveau (!). Vi forsøger selvfølgelig at forhandle amtsvis. Og der er allerede opnået
et par gode resultater. F.eks. er der med Centralsygehuset Esbjerg Varde indgået aftale om 500 kr.
transporttillæg.
Formidlingen af lægevikariater fylder mere og mere
i FADL. Fra Hovedforeningens sekretariat er der
således en stor kontakt til både hospitaler og studerende. FADLs hjemmeside (www.fadl.dk/hf) bliver
brugt til formidlingen, og vi arbejder på at udbygge
den. Til selve forberedelsen af vikariatet er vi ved at
lægge sidste hånd på en lægevikarpjece, der præsenterer alle de krav og forhold, man som vikar skal
være opmærksom på. Endelig afholder vi egentlige
forberedende lægevikarkurser. Der er afholdt to i
ortopædkirurgi og et i medicin står lige for at blive
afholdt.

Kurser og fordele

Der er meget meget mere. Men her skal jeg bare
hurtigt nævne nogle af de mange øvrige aktiviteter,
FADLs Hovedforening står for.
Der er afholdt to kurser. Et regnskabskursus (i december) og et pressekursus (i maj). Kurserne er udbudt til studenterpolitikere i FADL og i øvrige medicinske studenterorganisationer. Begge har været en
succes, og vi vil gentage dem i efteråret. Således er
det planen, at FADL skal stå for en vifte af kurser
som til sammen kan ruste og uddanne os på områder,
som studiet ikke gør.
I foråret har vi opdateret og udsendt FADLs skattevejledning, og sekretariatet har efterfølgende hjulpet flere studerende pr. telefon, hvilket vi gerne gør.
Denne vejledning vil sammen med andre fordelagtige oplysninger, tilbud og medlemsfordele komme
til at fremgå af FADLs hjemmeside. I den kommende
tid vil vi forsøge at få endnu flere medlemsfordele,
hvilket er et område som FADLs kredsforeninger i
forvejen arbejder med. I det landsdækkende ’Medlemsfordelsudvalg’ vil vi samle og udvikle disse.

Kommunikation og samarbejde

Som nævnt er der efterhånden rigtig mange oplysninger mv., som det er centralt bliver formidlet bredt
ud blandt medlemmer – til oplysning og debat. Derfor har FADL arbejdet på en samlet og koordineret
kommunikationsstrategi. Denne har to sider: En elektronisk og en traditionel. Sidstnævnte tager udgangs-
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punkt i ønsket om ét blad på landsplan, som kunne
fungere dels som debat- og kommunikationsforum
for FADL-emner, studenterpolitikere og medlemmer,
men også gerne som et generelt blad for medicinstuderende i Danmark. Diskussionen om dette er ikke
færdig men foregår fortsat i FADL.
Sidst lidt om hjemmesiden. Der er som bekendt en
FADL-hjemmeside i dag. Men strategidiskussionerne
har klart peget mod at oprette én indgang: FADL.dk
. Her skal man naturligvis kunne komme videre til
alle relevante dele, og finde alt lige fra vikariater og
medlemsfordele til online debatter om politiske emner

og møder. Arbejdet i fuld gang, og jeg håber meget,
at vi i løbet af sommeren og efteråret vil kunne
præsentere alle for én fælles side.
I forbindelse med den fælles kommunikation og den
generelle øgede aktivitet er det oplagt, at også den
administrative del af FADL udvikler sig. Derfor har
vi påbegyndt et såkaldt sekretariatsprojekt. Dvs. at
vi i sekretariaterne i Hovedforeningen og kredsforeningerne i fællesskab forsøger at finde og udvikle
de funktioner, der findes alle steder. Hjemmesiden
er et eksempel herpå, men også økonomifunktioner
lader til at kunne optimeres.

Det har været et travlt forår, og der er al mulig
grund til at forvente, at sommeren og efteråret bliver mindst lige så travlt – og spændende. Hvis noget
af det skrevne har vagt interesse, så kontakt os gerne
(hf@fadl.dk eller serbian@fadl.dk). Vi kan aldrig blive
for mange, der vil udvikle og arbejde i FADL.

Til sidst et ønske om god sommer i
hele FADL Danmark – og held og
lykke med eksamenerne!

FADL - København Kreds

FADL INFORMERER

Københavns Kredsforening har haft
et noget turbulent halvår. Den 8/11
2002 bortviste vi vores daværende
direktør på Vagtbureauet.
Bestyrelsen var kommet i
besiddelse af et dokument
omhandlende etableringen af
Sundhedsvæsnets Vikar bureau A/S
– et direkte konkurrerende
vagtbureau – skrevet af direktøren.
Derefter stod det hurtigt klart, at de regnskaber
direktøren havde forlagt bestyrelsen for (sidste gang
30/9) ikke var i overensstemmelse med virkeligheden. Det reelle underskud var lagt større, end det
der stod på papiret. Ved årets slutning var det samlede underskud for 2002 på 1.900.000 kr. mod et
budgetteret overskud på 700.000 kr. Samtidig var
der et underskud fra 2001 på 600.000 kr. og et samlet
underskud på kursusbudgettet og sygedagpengebudgettet på 300.000 kr. Alt i alt manglede der
2.800.000 kr. Af underskuddet for 2002 var blandt
andet over en million kroner brugt på edb. Uhensigtsmæssige og unødvendige køb, som bestyrelsen
ikke havde godkendt.

DIVERSE INFORMATIONER FRA FADL’S
SEKRETARIAT
FADL-KALENDEREN:

Som tidligere meddelt, er FADL-kalenderen en del
forsinket. Sekretariatet forventer dog, at kalenderen vil være klar til udlevering fra midten af juli
måned.
Da MOK jo holder sommerpause, vil sekretariatet
sørge for opslag på Panum, så snart den præcise dato
kendes – med hensyn til afhentning af kalenderen.

SEKRETARIATETS
ÅBNINGSTIDER I
SOMMERFERIEN:

Personalets sommerferieplaner er
endnu ikke helt på plads. Hvis du
har behov for at kontakte
sekretariatet i sommerferien, så

De mange uoverensstemmelser i regnskaberne er
endt med, at vi har politianmeldt den tidligere direktør. Sagen ligger nu hos Bellahøj politi. Tilbage
står der et oprydningsarbejde, som har præget vores
arbejde meget i foråret. Desværre valgte FADL i
Odense at ansætte den direktør – som København og
Århus i fællesskab havde bortvist – i Odense Vagtbureau. Da hverken vi i København eller Kredsforeningen i Århus har tillid til direktøren, er vagtbureau-samarbejdet på landsplan blevet umuligt og
står nu reelt stille.
I foråret har medlemmerne i Århus sagt ja til at
stifte FADLs Vagtbureau Århus A/S. I København
arbejder vi stadig for at skabe et fælles vagtbureau –
i hvert fald sammen med Århus. Derfor håber vi, at
vi kan finde sammen om at indgå i deres A/S-struktur
til en begyndelse.
Tilbage til oprydningen. Først og fremmest skulle
der styr på økonomien igen. I december ansatte vi en
midlertidig økonomiansvarlig i vagtbureauet. Han
er nu stoppet, og vi har været glade for ham. I perioden er der blevet ryddet op og skabt overblik over
den økonomiske situation. Underskuddet er der dog
stadig. Vagtbureauet har en speciel driftsaftale med
H:S, som betyder, at H:S skal dække underskuddet.
Da underskuddet dog er ekstraordinært stort og går
ud over de budgetterede udgifter, forhandler vi nu

ring til sekretariatet først 3532
7490 – da åbningstider m.v. vil
fremgå af vores telefonsvarer.

FADL’S PÉTANGUETURNERING

Desværre har der ikke været
interesse for den annoncerede
pëtangue-turnering.
Det er derfor besluttet at
turneringen aflyses. Sekretariatet
håber, at det evt. vil være muligt at
afholde pétangue-turneringen på et
andet tidspunkt.
God sommer og hilsen fra FADL’s
sekretariat
Anette og Linda

med H:S om en løsning – som vi håber, er på plads
inden sommerferien.
I denne uge begynder Peter Andersen som ny daglig
leder i Vagtbureauet. Han har en bred erfaring både
økonomisk og ledelsesmæssigt, og han har arbejdet i
et større vikarbureau tidligere. Vi føler os overbevist om, at han er den rette til lederposten – og
dermed kan sikre den langsigtede drift af vores Vagtbureau.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til ovennævnte, er du naturligvis altid velkommen til at
skrive (cri@email.dk) eller komme til et af vores
møder.

På repræsentantskabets vegne
Christianne Eickhoff, formand.
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OBS! OBS! OBS!
KVB’s bestyrelse har
netop besluttet, at
Vagtbureauets ekspedition fremover holder lukket fra kl. 15.00
om fredagen.
Første gang
11. april 2003.
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.

VIL DU VÆRE EN DEL AF FADLS
”DREAM-TEAM” ~ OG DERVED
VÆRE SIKKER PÅ AT FÅ
VAGTER I SOMMERFERIEN?
FADL mangler vagttagere på alle
hverdage for tiden, og nå vi ikke kan
dække de bestillinger vi får fra
hospitalerne, begynder hospitalerne at
bestille andre steder – og denne onde
cirkel medfører at der bliver mindre
arbejde til alle jer i sommerferien.....
Derfor:
Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på alle
hverdage – og dette belønnes som følger:
Ø
Ø
Ø
Ø

Dagvagter,
Aftenvagter,
Nattevagter,
Nattevagter,

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.

hverdage 3 points
hverdage 1 point
hverdage 2 points
søndage 1 point

Points kan optjenes i maj og juni måned og kun ved
løse vagter – ikke på hold eller ved dispensationsaftaler....
Alle vagttagere med 25 point optjent i disse måneder
vil stå øverst på listen til ialt 15 vagter i sommerferien
(juli og august) fordelt på dag/aften og nat...
Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden (maj og
juni) , så vi kan fortsætte med at udbyde vagter til jer
alle fremover...

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...

Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk.

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.

SOMMERFERIE-VAGTER

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.

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

Dream-team ordningen kører fra og med onsdag den
7/5 til og med mandag den 30/6 2003.

vagtbureau, Odense og Århus vagtbureau på denne
”sædvanlige måde”·
Ferieafløsning i en
periodeLige fra få dage til flere ugerDet er typisk institutioner, der ligger lidt længere væk fra de store byer,
og som ikke bruger os gennem resten af året, der
ønsker at bestille ferieafløsning på denne mådeHvis
du vælger at tage løse vagter, så er din transport
betalt som sædvanligt, og de institutioner, der normalt
stiller vagtværelse til rådighed, gør det selvfølgelig
også i sommerperioden.Men ved ferieafløsning hos
sæson-kunder kan der være tale om, at du selv skal
kunne finde et sted at bo, og din transport bliver ikke
betalt af kunden (men kan trækkes fra i skat). Hvis du
er interesseret i denne type sommerarbejde, kan du
lige sende os en mail på ks@fadl.dk.

Vagtbureauet er i gang med
markedsføring af FADL vagter til
afløsning på hospitaler og plejehjem i
sommermånederne
Hvis du planlægger at tage vagter i sommerferien,
f.eks. når du er hjemme på ferie, kan vi hjælpe med at
formidle dette arbejde.Der er grundlæggende to forskellige måder, hvorpå du kan skrive dig op til sommerarbejde gennem FADL·
Løse vagter (lige som i resten af året)Det er typisk de samme hospitaler og
plejehjem, som bruger os hele året, der bestiller vagter
på
denne
måde.
Du kan skrive dig op til vagter både via Københavns

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.

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

12

VAGTBUREAUET

GENOPLIVNINGSKURSER I
SOMMERFERIEN.
DETTE ER ET OBLIGATORISK
KURSUS FOR ALLE VAGTTAGERE.
HAR DU IKKE TAGET KURSET
INDEN DEN 01.01.04 KAN DU IKKE
TAGE VAGTER I HS.
Blanketter kan hentes på www.fadlvagt.dk/københavn/kurser
Eller du kan udfylde en blanket på
vagtbureauet.
Kurserne kører i følgende periode:
Uge 34: 18.8. – 22.8.03
Kurserne
Kl. 09.20
Kl. 11.50
Kl. 14.50

Uge 35: 26.8. – 29.8.03

kører hver dag på følgende tidspunkter:
- 11.30
- 14.00
- 17.00 – ikke om fredagen.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 1. juli 2003
Du får besked om hvilket kursus du er optaget på
senest den 7. juli 2003.

VIGTIGT!
Tilmelder du dig kurset og falder fra UDEN rettidig
afbud – mindre end 14 dage før kursusstart - vil du
blive afkrævet en kursusafgift på kr. 350,00 når
du tilmelder dig et nyt kursus.

VT-HOLD 4402 SØGER
1 nyt medlem til thoraxkirurgisk
intensiv på RH søges med start 1.
juli eller 1. august.
Kunne du tænke dig fordele som:

SPV- HOLD 1514 SØGER
NYE MEDLEMMER.
Pr. 17. juni skal vi bruge 2 nye
holdmedlemmer, der ønsker at
indgå som del af teamet.

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.

Arbejdet på 1514, består i :

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 bypassog klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for
kongenitte hjertefejl.

Vi forventer :

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.

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 omligger muligvis til 8 timers vagter.
Vi er et lille og selekteret hold der sætter pris på
fleksibilitet og tålmodighed.

Vi tilbyder :
Særdeles god løn, glimrende arbejdsforhold mulighed for betydelige skattefradrag og gode kollegaer.
At du er i stand til at tage mindst 5 vagter pr.
måned.
Deltager i det månedlige holdmøde.
Har mindst 250 SPV-timer
For nærmere information – kontakt undertegnede.
Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest d.010.06.2003 kl.15.00

Holdleder David Benjamin
Tlf. : 35820011/ 61333582

Ansøgningskrav:

SPV-FLYVERHOLD 1502
SPV-flyverhold 1502 søger nye
medlemmer der vil være 100%
sikre på at få vagter i
sommerferien.
Når holdet er ude udbetales SPV-holdløn, (p.t. 17,57
kr./time + feriepenge) uanset vagttidspunkt. Hvis
holdet i en periode ikke er ude, garanteres medlemmerne en løs vagt, som afregnes efter normal
timeløn.

Krav:
Min. 200 SPV-timer.
Skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned
Kunne blive på holdet i mindst 6 måneder.

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. 22/6 kl. 18.00.

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

Yderligere info:

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 VTtimer.

Kontakt sundhedsfaglig konsulent Niclas Seierby
Vagtbureauet. Tlf.: 35245404 el.
Holdleder pr. mail: anders_skjolding@hotmail.com

Det er i sommerferien du har tid til at tage følgevagterne, så slå til nu!!!

Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Yderligere info:
Assia Amal Bada på tlf. 35370202 lok. 307
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.

Ansøgningsfrist:
fredag d. 13.juni kl. 12.00
Der vil efterfølgende være ansættelsessamtaler
på afdelingen.

ASSISTENT TIL
LEVERVENEKATETERISATION/
RH
Medicinsk hepatologisk afdeling A
3163 på Rigshospitalet søger pr. 1.
juli (oplæring en fredag i juni) en
medicinstuderende til at assistere
ved levervenekathterisation.
Levervenekatheterisation er en specialundersøgelse
der bliver lavet på patienter med portal
hypertension med det formål at diagnostisere graden af hypertension og dermed risikoen for at
bløde fra oesofagusvaricer.
Undersøgelsen foretages hver fredag formiddag
på mellem 1 og 3 patienter, og den laves af afdelingens speciallæger i hepatologi. Undersøgelsen
foregår på Abdominalcentrets operationsgang og
den foregår sterilt. Derfor er det nødvendigt at
kunne dække sterilt op og at kunne assistere lægen der er sterilt klædt. Oplæring finder selvfølgelig sted. Arbejdet er meget selvstændigt og foregår i tæt samarbejde med afdelingens personale,
den undersøgende læge og operationsgangens
personale. Det er en fordel at have haft nogen
patientkontakt evt. fra spv-vagter.
Løn: VT-løn.
Vil du vide mere: Kontakt klinikoversygeplejerske
Lene Rostgaard Andersen
på tlf. 3545 1030 eller vores nuværende assistent
stud. med. Maja Stegeager
Hansen på tlf. 35818186 eller 2993 2470.
Ansøgning: Senest 5/6 til Vagtbureauet.
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MSR

Det Medicinske Studenterråd

Det medicinske studenterråd
Ønsker alle held og lykke med eksamnerne
og rigtig god sommerferie!!!

Referatet fra det Ordinære MSR møde mandag den 2/6 kan findes inde på hjemmesiden.
Er du intesseret i at have indflydelse på hvordan dit studieforløb skal være?
Er du interesseret i at være "talerør" og repræsentant for 3000 medicinstuderende i udvalg hvor vi
faktisk har en stor indflydelse og hvor vi kan ændre på tingene?
Kom da til MSR møderne! Alle kan deltage aktivt i MSR og man vælger selv sin arbejdsbelastning!
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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IMCC
Til alle rejselystne medicinere...
UGESEMINAR MED
SEXEKSPRESSEN
D. 15/8 – 22/8
Har du lyst til at blive underviser for
Sexekspressen, har du nu muligheden for at tage
med på vores ugeseminar i august!
Her vil du blive uddannet til at undervise
folkeskoleelever i emner som homoseksualitet,
seksuelle overgreb, porno, formidling mm. Men
bedst af alt vil du få en rigtig sjov uge sammen
med en flok festlige mennesker.
Hvis du er interesseret kan du dukke op til
månedsmøde torsdag d. 5/6 kl. 17.00 i kantinens
grønne sofaer. Ellers kan du skrive til
sexekspressen-copenhagen@imcc.dk for mere information.
Tilmelding senest 1/7 på ovenstående adresse.
Vi håber på at se dig!
Sexekspressen

Nu er det her!
IMCCs Rejsekatalog er kommet. Hent inspiration og oplysninger om muligheden for
en fagligt relevant tur ud i den store verden.
Snup et eksemplar på hylden udenfor IMCCkontoret (over for MDB)

INDRE ORGANER
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SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2003
TIRSDAG DEN 1. JULI KLOKKEN 22.00 TIL ???
HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE KANDIDATER.
HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR
DE FÆRDIGE KANDIDATER (OGSÅ DEM FRA I VINTER) – UDOVER DEN FEDE BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED NY D.J.
HVER TIME), VIL BANDET SLAP DADDY GROOVE GIVE DEN
GAS PÅ SCENEN.
DERUDOVER UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER
FLERE?) FÆRDIGE KANDIDATER, DER HAR UDMÆRKET SIG
VED AT VÆRE SOCIALT OG FESTLIGT AKTIVE FOR DERES ÅRGANG!
HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?
ALLE FÆRDIGE KANDIDATER FRA JANUAR 2003 OG JUNI
2003 ER GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER KÆRESTE ELLER
KONE/MAND, SÅFREMT DERES NAVNE ER SKREVET I DØREN. DETTE BLIVER
DE VED AT SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET FULDE NAVN (SAMT
HOLDNR.) TIL DENNE ADRESSE: PUMPE@STUDKLUB.DK.
ER DU BLOT EN SIMPEL STUD.MED. SOM OS ANDRE GÆLDER FØLGENDE REGLER:
KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ADGANGSKORT TIL PANUM – INGEN GÆSTER
– DETTE ER EN LÆGE(STUD.)PROFFESSIONSFEST!
VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN
KOM GLAD – KOM FRISK
HUSGRUPPEN

LAAANG FREDAGSBAR D. 20/6 KL. 11-24
Kom og fejr din veloverståede eksamen eller klag din nød
til semesteret sidste fredagsbar! Baren kører fra kl. 11 til
24, så der er rigelig tid til at fortælle alle om, hvor svær
tidlig patient kontakt var.
KOM GLAD - KOM FRISK
Husgruppen
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STUD MED - Magasinet for kommende læger
Kommer med posten ultimo juni

