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Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),
Københavns Kredsforening.
Onsdag den 6. oktober 2004 klokken 17.00.
I studenterklubben.
Husk at medbringe gyldigt årskort.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigenter
Valg af referanter
Beretning fra bestyrelsen og kredsforeningens udvalg
Beretning fra hovedbestyrelsen og udvalg
Beretning fra Forlaget og Bogladen
Forslag til drøftelse
Lovændringer
Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jf §12 stk. 7)
Valgtaler fra lister/kandidater til valget
Eventuelt

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 2 uger før en ordinær generalforsamling (jf §13 stk. 2) indgive forslag
til lovændring til bestyrelsen. Det vil sige, at eventuelle forslag til lovændringer skal være
afleveret senest den 22. september 2004 på FADL’s sekretariat i lokale 1.2.7a.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Af Danske Lægestuderende (FADL),
Københavns Kredsforening
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MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Panum Instituttet 9.2.1,
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@mok.info
WWW: http://mok.info

MOK
Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171København K,
TLF: 35 32 38 26.
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Oplag: 2000

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!
-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 1, årgang 37 udkommer

Torsdag:

17-18.30 Sexekspressen månedsmøde

Fredag:
Lørdag:

11-24 Meeeeget lang fredag i klubben

Mega tømmermænd

Søndag:

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

Mandag:

12.00
16.00
16.00
17.00

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Panum Instituttet:
1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital:
Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital:
1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg:
Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte:
Auditoriet.
KAS Glostrup:
Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev:
Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet:
1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet:
Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.
Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside: FADL

MOK's DEADLINE
HG mandagsmøde
IMCC PIT-møde
Nye introduceres til klubben

Tirsdag:
Denne

redaktion
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MOK & STUDIET
Oh du danske dryppende sommer
Så starter hverdagen endnu engang for de kommende
læger. Endnu et kuld stud.med. er oprykket til
cand.med. og som man kan læse i den forkortede
udgave af Panum Posten på de følgende sider er hele
66% af sommerens kandidater kvinder, hvilket er
lidt mere end den kvindelige andel af studenterbestanden pr. 1. oktober sidste år (knap 63%). Til
gengæld er der 523 glade nyoptagne studerende der
kan gå de gennemsnitlige 6½-7½ år i møde på vores
60’er designede fakultet. Og de er ifølge optagelseskravet i år ekstra kloge med hele 9,7 i snit for at
blive en del af det hvide søsterskab.

OL er overstået og de fede lår fik guld
Efter en mildest talt nedturssommer hvad angår
vejret (dog god for eksamenslæsningen i maj-juni),
en lidt mere positiv EM-slutrunde (i hvert fald hvad
angår Italien – ha!) lysnede det en anelse i slutningen af juli og starten af august. Det lykkedes rusvejlederne at få godt vejr til deres ultimativt sidste
besøg på Thalia og da regnen vendte tilbage passede
det nogenlunde med at DR og TV2 sendte OL time
efter time, så familien DK kunne følge de hormon
pumpede atleter, kulminerende i at hele befolkningen sammen med Pytlick kiggede væk i den skræmmende straffekastfinale i kvindehåndbold.

Højt snit - not
Mere interessant for studenterbestanden er denne
sommers eksamensgennemsnit samt dumpeprocenterne:
Basal humanbiologi (tentamen) bestod 10,8% ikke.
Cellebiologi, ordinær var gennemsnittet 6,9 og 31%
bestod ikke.
Cellebiologi, reeksamen var gennemsnittet 5,74 og
54% bestod ikke.
TAS havde et gennemsnit på 8,14 og en dumpeprocent på små 6,2%.
Organkursus 1 (formerly known as Anatomi 1) havde
et snit på 8,33 og 14% bestod ikke i sommer.

Leder

Organkursus 2-3 a.k.a. 4. semester integreret havde
et snit på 6,67 og 27,3% bestod ikke.
Organkursus 4-6 på 5. semester kunne mønstre et
gennemsnit på 7,05 og her var det kun hver femte
der ikke bestod (19,9%).
Bacheloreksamen havde snittet helt oppe på 7,98 og
kun 5,4% bestod ikke men til syge- og reeksamen
faldt snittet til 6,75 og 33% kunne ikke klare skærene.
Frontløberne på den nye studieordning var nået til
den integrerede eksamen på 8. semester hvor snittet
var 7,98 og kun 4,8% ikke bestod – i reelle tal var der
tale om at 2 ud af 41 ikke bestod.
For de gamle rotter på den støvede gamle studieordning vil vi blot kaste gennemsnittene for sommerens eksaminer ud i grams: Genetik: ordinær 8,06.
Farmakologi: ordinær 8,36; sygeeksamen 5,91. Mikrobiologi: ordinær 7,00; syge- reeksamen 7,92. Videnskabsteori II: ordinær 7,68; syge- reeksamen 8,29.
Socialmedicin: ordinær 9,29; syge- reeksamen 7,5.
Psykiatri: ordinær 8,6; sygeeksamen 7,75. ORL: ordinær 9,92; syge- reeksamen 10,11. Dermatologi:
ordinær 9,63; syge- reeksamen 9,5. Oftalmologi: ordinær 9,79; syge- reeksamen 9,0. Forordningslære;
10 ud af 196 bestod ikke (5,1%) ved reeksamen var
tallet 2 ud af 9 (22,2%). Arbejds- og miljømedicin:
ordinær 7,24; syge- reeksamen 6,72. Patologi: ordinær 9,83; syge- reeksamen 10,5. Intern medicin,
skriftligt: ordinær 8,75; syge- reeksamen 6,78. Intern medicin, klinisk: ordinær 9,61; syge- reeksamen
7,0. Kirurgi, skriftligt: ordinær 9,33; syge- reeksamen
8,50. Kirurgi, klinisk: ordinær 9,85; syge- reeksamen
8,33. Retsmedicin: ordinær 8,05; syge- reeksamen
9,05. Almen Medicin: ordinær 9,56; syge- reeksamen
7,5. Pædiatri: ordinær 9,43; syge- reeksamen 7,0.
Gyn/Obs: ordinær 9,38; syge- reeksamen 6,67. Akut
patient: ordinær 9,34; syge- reeksamen 9,67. (Kilde:
Karakterfordelinge i perioden 01 02 2004 til 25 08
2004 fra eksamenskontoret).

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Tina Götzsche
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk Onsdage 12.30-16.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Og så er det vist i grove træk sådan at vi fordeler os
med 1/3 på den gamle studieordning og resten på ny
ud af de i alt ca. 3000 stud.med’ere på KU.

Ny turnusordning
Af mere mærkværdige hændelser denne sommer må
siges at være den nye turnusforsøgsordning der starter her i København. Der henledes til endnu et indlæg i dette nummer af MOK om at man nu kan
springe turnuskøen over hvis man vel at mærke forsker rigtig meget. Så vidt vides er der ikke en eneste
studerende som er blevet hørt i den sammenhæng,
og man kan stille spørgsmålet om hvem denne ordning egentlig gavner. Umiddelbart virker det som
om at det kun gavner det fåtal af studerende som
alligevel ville få en PhD, fordi de har forsket i løbet
af studiet, hvorimod den studerende som i stedet har
fået to børn nu får øget sandsynligheden for at ryge
til Sønderjylland. Ifølge ugeskriftet har foreningen
af yngre læger dog også været meget tilbageholdende med at give grønt lys. Og holdningen herfra
kunne være at man burde give disse pladser til kandidater der ikke har forsket i løbet af deres studietid
for derved at få endnu flere ind i forskningen, og
derved få vores dekan til at juble. Dette er næppe
den endelige løsning, og det forventes her fra redaktionen at der kommer noget mere uddybende materiale om denne nye forsøgsordning. Især om konsekvenserne for de kandidater som ikke har valgt at
bruge deres fritid på at forske. Til gengæld har de
fjernet muligheden for at melde sig til de danske
jenser og derved undgå turnuslodtrækningen.
Og til sidst kan vi kun undskylde at dette første
nummer nok er lidt forsinket med at ankomme til
hospitalerne i denne uge. Det skyldes en enkelt forsinket leverance fra et redaktionesmedlem.
Vi ses i fredagsbaren.

MOK-red/Gordon

PANUM POSTEN
NR. 14, 3/8 2004

872 nye studerende på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Ifølge oplysninger fra Den Koordinerede Tilmelding,
KOT, fremgår det, at 872 nye studerende vil få deres
gang på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Blandt
disse er 687 studerende optaget på SUND:
- Medicin 523
- Odontologi 101
- Folkesundhedsvidenskab 63
Hertil kommer 185 studerende, der er optaget på
andre fakulteter og læreanstalter, og hvis uddannelse gennemføres delvist på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:
- Molekylær Biomedicin 59
- Nanoteknologi 61
- Civilingeniør, medicin og teknologi 65
Oplysningerne kan findes under ”KOT/hovedtal” på
linket: www.tilmeldingssekretariatet.dk

66 procent kvinder blandt 173 nye
medicinske kandidater
173 medicinstuderende har gennemført deres uddannelse og blev kandidater den 25. juni 2004. De nye
medicinske kandidater fordeler sig med 114 kvinder
og 59 mænd.

Større Tværgående Forskergrupper i
alternativ behandling i Danmark
Forskning & Jura har modtaget indkaldelsesskrivelse
fra det statslige Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) om interessetilkendegivelser vedrørende etablering af Større
Tværgående Forskergrupper inden for forskning i alternativ behandling i Danmark.
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VIFAB har afsat 10 millioner kr. til formålet og
oplyser, at "Omdrejningspunktet for forskningen skal
være belysning af alternativ behandlings effekt inden for behandling og sundhedsfremme i bred forståelse. Der lægges vægt på, at der benyttes flerstrengede metodologier samt flerfaglige tilgange (fx medicinsk, økonomisk, antropologisk, sociologisk)."
Ansøgningsfristen er fredag den 1. oktober 2004, kl.
12.00.
I forbindelse med forskningsprojektet afholder ViFAB
seminar med titlen "Forskning i alternativ behandling - Debat om behov, erfaringer, forskningsmidler". Seminaret afholdes i Århus og i København.
Sidstnævnte tirsdag den 10. august 2004, kl. 13.0017.00 på Panum i Store Mødesal.
Yderligere oplysninger kan findes på ViFABs hjemmeside: www.vifab.dk

Lægernes rolle i forhold til patienten 
gå hjem møde med Erik Rasmussen
d.21/10
PUCS arrangerer i efteråret 2004 en række gå-hjemmøder med relevans for den prægraduate medicinuddannelse. Ved første møde taler Erik Rasmussen,
som er administrerende direktør for Ugebrevet Mandag Morgen.
Mødet afholdes: torsdag den 21. oktober 2004 kl. 1517
Teilum-bygningen Auditorium A, Blegdamsvej 9 –
2100 København Ø
Erik Rasmussen blev selv ramt af kræft og mener, at
lægerne ikke tager hånd om det hele menneske, men
er fokuseret på sygdommen ud fra et biomedicinsk
perspektiv.
PUCS mødet ønsker at skabe debat om, hvad de
kommende læger skal lære: hvilken viden og kunnen
er det vigtigt, de har med sig i forhold til patienterne, når de starter deres karriere? Skal de humanistiske aspekter i højere grad integreres i medicinuddannelsen? Eller skal man satse på en arbejdsdeling i sygehusvæsenet således, at lægerne uddannes
til biomedicinske ”sygdomsingeniører” og andre faggrupper tager sig af ”psyke og sjæl”?
Yderligere information og tilmelding inden 8. oktober: PUCS, att. Annelise Wildenradt, tlf. 3545 4472,
a.wildenradt@pucs.ku.dk eller www.pucs.ku.dk/
PDFfiler/Annonce-Erik Rasmussen hjemmesiden.pdf

Pædagogisk grundkursus for
undervisningsassistenter gennemføres
sept.-okt.
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, tilbyder et pædagogisk grundkursus for
undervisningsassistenter og studenterundervisere.
Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles
diskussion - at give deltagerne redskaber til at beherske case undervisning og klasseundervisning.
Målgruppen for kurset er studenterundervisere ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og kandidater, der er – eller forventes – ansat som undervisningsassistenter ved fakultetet. Kurset afvikles over tre
dage i dagene den 16. og 17. september samt 22.
oktober 2004. Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00. Undervisningen gennemføres af Cand.mag., Ph.d., Ingeborg Netterstrøm fra PUCS og foregår på Panum
Instituttet i Lille Mødesal.
Yderligere oplysninger og tilmelding: PUCS, att.
Annelise
Wildenradt,
tlf.
3545
4472,
a.wildenradt@pucs.ku.dk.

Gangbesværede får hjælp fra 4 nye
trappelifte i Panum-bygningen
Driftsafdelingen har benyttet den rolige sommerperiode til at installere 4 nye trappelifte i Panumbygningens vandrehal til gavn for gangbesværede og
kørestolsbrugere.
Trappeliftene er installeret ved passagerne foran de
store auditorier samt ved biblioteket.

STUDIET

PANUM POSTEN
NR. 15, 16/8 2004

Revideret vejledning for eksamen på
medicin træder i kraft den 1.
september
Studienævnet for Medicin har revideret "Vejledning
for eksamensafholdelse samt procedurer ved klager
og anker".
Den reviderede vejledning træder i kraft per 1. september 2004 og er netop udsendt til samtlige
semesterformænd, eksamensformænd og institutledere på Medicin.

Ny ph.d. turnusordning for læger skal
sikre integration af biomedicinsk
viden
For at tiltrække læger til grundforskningen har Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, Yngre
Læger (YL) og Sundhedsstyrelsen etableret en helt
ny forsøgsordning, som skal sikre rekruttering af de
nyuddannede læger til forskeruddannelse.
Den ny ordning med turnus-ph.d. blokansættelser
giver nyuddannede læger mulighed for et samlet
ansættelsesforløb med forskeruddannelse og klinisk
uddannelse på hospitalerne. Forsøgsordningen gøres
yderligere attraktiv ved, at lægerne tilbydes
reservelægeløn gennem hele forløbet og kan blive
ansat i den universitetsregion, hvor ph.d. studiet
foregår.
De første 5 turnus-ph.d. læger starter i 2005. Ordningen begynder i Østdanmark, men kan udbygges til
hele landet. Sigtet er at uddanne 10 turnus-ph.d.
læger om året i region Øst.
De første stillinger kan søges i foråret 2005. Forskning og jura i Fakultetssekretariatet vil have detaljeret info så snart bekendtgørelsen træder i kraft
den 1. september.
Yderligere information: Fakultetssekretariatet,
Forskning og jura, att. Henrijette Kristensen,
hei@adm.ku.dk.

Ansøgning om Fakultetspris til unge
forskere 2004 for originale
publikationer
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet uddeler ved Fakultetsdagen den 7.
oktober 2004 to priser á 10.000 kr. til unge forskere,
der som 1. forfatter har publiceret originalarbejder i
internationale tidsskrifter.
Priserne kan søges af unge forskere som ikke er fyldt
35 år den 1. oktober 2004. Priserne gives for de 2
bedste artikler publiceret i perioden fra 1. september 2003 til 1. september 2004. Væsentlige
bedømmelseskriterier er originalitet og nyhedsværdi.
Ansøgning skal indeholde en halv sides curriculum
vitae, publikationsliste, det enkeltarbejde som ønskes bedømt, kort begrundelse for valget af det indsendte arbejde samt kort redegørelse for arbejdets
faglige kontekst inkl. formelle oplysninger om evt.
ph.d. studie, laboratorie/afdelingstilknytning, vejleder, mentor. (Højst 1 A4 side).
Priserne kan søges af ph.d.-studerende, indskrevet
ved fakultetet og i øvrigt af alle ansatte ved SVF og/
eller Københavns Universitetshospital - internt såvel som eksternt finansierede. Ansøgningerne bedømmes af fakultetets Forskningsudvalg, som afgiver
indstilling til dekanen. Dekanen træffer den endelige
beslutning om pristagerne.
Ansøgning i 10 eksemplarer skal foreligge i Fakultetssekretariatet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b,
2200 København N, senest den 10. september 2004
kl. 12.00.
Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet,
Linette Kjær, lok. 270 53, likj@adm.ku.dk

3 studerende pågrebet i snyd ved
sommereksamen 2004
Eksamenstilsynet har pågrebet 3 studerende, der
har begået eksamenssnyd ved sommereksamen 2004.
Det er 2 studerende på Odontologi og en studerende
på Medicin. I alle tilfælde har de medbragt forbudte
hjælpemidler.
De studerende har været indkaldt til møde med de
respektive studieledere Pernille Due og Lis Almer
Nielsen og områdeleder for Eksamenskontoret Martin Stampe Noer, og der er udarbejdet indstilling til
rektor, der træffer afgørelse i sagen.
Normalt vil straffen i førstegangs tilfælde være bortvisning fra Københavns Universitet i 6-12 måneder.
PanumPosten findes også i elektronisk form på
fakultetets hjemmeside på www.sund.ku.dk/nyhed.
PanumPosten udkommer den 2. og 4. fredag i hver
måned undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per email til informationsmedarbejder Michael Loua,
mlo@adm.ku.dk. Deadline er 24 timer før udgivelse.

NYTTIGE OPLYSNINGER
SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK
Adresseændringer

Hvis du skifter adresse behøver du ikke
at give Ekspeditionen besked, da vi
dagligt får opdateret samtlige
studerendes (med danske CPR-nr.)
navne og adresser fra folkeregistret.
Det eneste du behøver at gøre, for at sikre dig, at vi
har din korrekte adresse til udsendelse af eksamensbreve o.l., er at give Folkeregistret i din kommune
be-sked.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en beskyttet adresse, skal du om-gående give Ekspeditionen besked om hvilken adresse vi i stedet for må
benyt-te, når vi sender post til dig.

* Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen
Hvis du ønsker, at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregi-steradresse, skal du forholde dig på følgende måde:
Du meddeler Ekspeditionen din nye adresse, og perioden denne adresse skal gælde for (eller om det er
permanent).
Eksamensbreve o.l. vil herefter blive sendt til denne
adresse lige indtil, at du på eget initiativ giver Ekspeditionen besked om en ny adresse.
OBS! Dette gælder specielt alle studerende, som
ikke er udstyret med et ”rig-tigt” dansk CPR-nummer.
Især svenske studerende, med adresse i Sverige, men
som til daglig bor i Dan-mark, skal være opmærksomme på at opgive en dansk postadresse i Ekspeditionen.

* Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse, og ønsker
at få tilsendt post fra uni-versitetet dertil (eksamensbreve o.l.), skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked, eller
meddel adressen direkte til Ekspeditionen.
Din post vil herefter blive sendt til den udenlandske
adresse indtil du igen gi-ver folkeregistret/Ekspeditionen besked om den danske adresse, hvortil du ønsker din post sendt.

* Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Køben-havns Universitet, bliver
fra Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk
CPR-nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil,
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr.
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Når man har fået et dansk CPR-nr. skal man henvende sig i Ekspeditionen for at få ændret CPR-numret i vores edb-system. Husk at medbringe dit nye
syge-sikringsbevis, eller anden form for dokumentation på dit nye CPR-nr. Du skal i den sammenhæng
ligeledes underrette holdsættende sekretær/klinikudvalg, så vi taster dine kurser på det rigtige CPR.nr.

Selvbetjening på www.punkt.ku.dk
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbetjening for Studerende på ovenstående adresse.
Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, fornyelse af indskrivning,
eksamenstilmelding, se dine afmeldinger og eksamens- og kursusresultater.
Det kræver en PIN-kode at få adgang til siden. Har
du mistet den, kan den re-kvireres i Ekspeditionen,
men pas på, at du ikke mister den, andre kan da få
adgang til dine personlige studieoplysninger!
Til gengæld er det muligt at ændre PIN-koden på
www.punkt.ku.dk, så den er nemmere at huske for
dig (evt. samme kode, som din mobiltelefon o.l.)

Email på www.punkt.ku.dk
Da vi i stigende grad udsender beskeder via email til
jer, har universitetet til-delt alle studerende en
emailadresse under punkt.ku.dk. Hvis du ikke vil kontrollere mere end én emailpostkasse, er det muligt,
at få videresendt disse mails til din mest benyttede
postkasse. Dette gøres også via punkt.ku.dk.

STUDIENÆVNSMØDE
REFERAT AF MØDE 04-4

Møde afholdt:
22. april 2004
Referent: Anne-Lise Schulze Andersen
Til stede: Pernille Due, Poul Jaszczak, Liv E.
Lauritsen, Henrik Frederiksen, Mogens Holst Nissen, Christina Jensen-Dahm, Kenneth G. Andersen
Endvidere deltog: Studievejledere: Ditte Marie
Skovgaard Christensen, Ture Karbo , Gordon Jehu,
Christina Lundin, Camilla Grønlund Hiul
og Gitte Birkbøll (kontorfuldmægtig), Martin Noer
(områdeleder), Charlotte Paisley (fuldmægtig), Berit Brix (fuldmægtig), Anne-Lise Schulze Andersen.
Under punkt 9 deltog rusvejlederne: Rune Rasmussen, Raheel Raja og Zaigham Saghir.
Afbud: Niels Høiby, Birte Glenthøj

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
a. Udsendte sager
3. Godkendelse af referat 04-Evalueringsmøde
4. Godkendelse af opdateret forretningsorden.
5. Valg til diverse udvalg:
Valg: Næstformand (student)
Valg: Koordinationsudvalg (studenterrepræsentant)
Valg: Ruskursusudvalg (2 lærerrep. 2 studenterrep.)
Valg: Dispensationsudvalg (2 lærerrep. 2
studenterrep.)
Udpegning: Evalueringsudvalg (2 lærerrep. 3 studenter-rep.)
Udpegning: Kvalitetsudviklingsudvalg (3 lærerrep.
2-3 studenterrep.)
Udpegning: Studenterrep. til Kvote II-optagelsesudvalg.
Udpegning: Studenterrep. til OSVAL og VKO-udvalg.
6. Opgavegennemgang i forbindelse med eksamen herun-der behandling af opdateret udgave af vejledning for ek-samensafholdelse samt procedurer ved
klager og anker.
7. Frit lærebogsvalg
8. Drøftelse af oplæg fra studenterne ang. klinikudvalgets struktur.
9. Rustursudvalget.
10. Høring vedr. Forslag til værdigrundlag for KU.
11. Meddelelser
Fakultetsdag + faglig dag
12. Eventuelt

Ad 1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad 2

Personsager

Studievejleder Ditte Skovgaard orienterede om, at
Dispensationsud-valget ønsker nogle generelle retningslinier vedr. brug af PC ved ek-samen for ordblinde.

Der findes et standardprogram med en læsepen til
oplæsning af opga-ven ved skriftlige eksaminer og
det blev vedtaget, at områdelederen for eksamenskontoret kontakter Jørgen Skieller mhp., om KU
kan stil-le PC’er til rådighed, hvor de relevante programmer er lagt ind.
Ansøgning om gentagelse af eksamen pga. sygt barn.
Dispensation
givet på grundlag af dokumentation.
Ansøgning om overflytning til ny studieordning imødekommet med tidsfrist på ½ år ad gangen.
Ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af
FASE II. Ansøg-ning imødekommet under forudsætning af samtale med studievejleder inden start.
Ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af
FASE I. Nej til for-længelse.
Ansøgning om holdsætning på 8. semester før 7. semester pga. ud-veksling i udlandet. Ansøgning imødekommet.
Ansøgning om at gå til farmakologi-eksamen i samme
termin som ek-samen i intern medicin og kirurgi.
Ansøgning imødekommet grundet sagens særlige karakter.
Ansøgning om overflytning til 6. semester (ny studieordning) uden bestået integreret eksamen. Ikke imødekommet – integreret eksamen skal bestås inden
overflytning til 6. semester ny ordning.
Ansøgning om forlænget frist til beståelse af fase I
og overflytning før bestået eksamen i integreret prøve
på 6. semester gl. ordning. Integre-ret skal bestås.
Der gives ½ års tidsfristforlængelse.

Ad 3 Godkendelse af referat 04Evalueringsmøde
Referatet godkendt.

Ad 4 Godkendelse af opdateret
forretningsorden
Charlotte Paisley oplyste, at den udsendte forretningsorden kun var opdateret i forhold til hjemmel i
den nye universitetslov. Punktet ryk-kes til næste
studienævnsmøde, hvor Charlotte indarbejder forslag til ændringer, så den tilpasses de faktiske administrative forhold.

Ad 5

Valg til diverse udvalg

Punktet rykket til næste SN-møde, da de studerende
endnu ikke havde haft møde.

Ad 6 Opgavegennemgang i
forbindelse med eksamen  herunder
be-handling af opdateret udgave af
vejledning for eksamensafholdel-se
samt procedurer ved klager og anker.
Berit Brix fremlagde notatet, som er udsprunget af
en konkret klage fra en studerende, som var blevet
afvist i at få gennemgået sin eksa-mensopgave. Den
studerende har både klaget over at være dumpet og
over afvisningen af en gennemgang af opgaven.
Det blev vedtaget at det er et krav, at de studerende
kan få deres opga-ve gennemgået enten som en forelæsning/på nettet/eller som personlig vejledning.
Dette
indgår
som
en
fast
del
af
undervisningsfinansierin-gen til institutterne. Dette
krav fremgik af tidligere vejledning vedr. eksamen,
men er utilsigtet røget ud i den reviderede udgave
fra januar 2003.
Martin Noer indarbejder den tidligere pasus i papiret, som fremlægges til godkendelse på Studienævnsmødet den 8.6.2004.

Ad 7

Frit lærebogsvalg

Christina Jensen-Dahm fremlagde henvendelse til
studentergruppen fra FADL som forslår, at der hvert
år udgives et semesterkatalog, hvor alle
undervisningsansvarlige er forpligtet til at give oplysninger om de bøger, der kan læses efter. Hvis der
udgives sådanne gennemskuelige boglister, vil der
være tale om et reelt frit lærebogsvalg. Universitets-bogladen vil gerne støtte dette økonomisk.
Pernille Due syntes, det er en god ide, at forlagene
gerne vil tage sig af dette.
Det blev bl.a. foreslået, at dette semesterkatalog
kunne indeholde an-meldelse af bøgerne fra ældre
studerende, fagets vurdering af bogen og forlagenes
beskrivelse.

Christina Jensen-Dahm vender tilbage til FADL med
besked om, at studienævnet vil støtte, at et sådant
katalog udgives.

Ad 8 Drøftelse af oplæg fra
studenterne ang. klinikudvalgets
struktur
Henrik Frederiksen fremlagde oplæg fra MSR som
ønsker mere ensar-tethed i klinikudvalgene, så undervisning og eksamensafvikling bliver ens. Mener
dette kan ske ved at klinikudvalgene rent politisk
lægges sammen, men administrativt bevarer den
nuværende struktur.
Poul Jaszczak pointerede, at det er Studienævnet,
der har det overord-nede ansvar for, at undervisningen er ens. Det er ikke klinikudvalge-nes skyld, hvis
der er forskel. Klinikudvalgene er studienævnets forlængede arm. Klinikudvalgene er meget vigtige, idet
det er dem, der får det hele til at hænge sammen på
langs pga. deres kendskab til ”lo-kalområdet”. Fx
har de større chance for at udnytte de enkelte undervisningslokaler ude på hospitalerne, end man vil kunne
gøre fra cen-tralt hold.
Berit Brix fortalte, at der netop er blevet aftalt
jævnlige møder mellem klinikudvalgssekretærerne,
Studielederen, Studiesekretæren og Berit Brix for
bedre at koordinere og følge op på sagerne.
Pernille Due og Henrik Frederiksen udarbejder retningslinier som sikrer en optimal struktur for planlægningen og den daglige varetagel-se af medicinstuderende, særlig med henblik på den kliniske del.

Ad 9

Rusturudvalget

Under dette punkt deltog: Rune Rasmussen, Raheel
Raja og Zaigham Saghir, rusvejledere.
Charlotte Paisley fremlagde beretning fra rusturen
sommeren 2003, som havde affødt klage fra en studerende, som havde følt sig krænket.
Det af studienævnet nedsatte Rusturudvalg til undersøgelse af hændel-sesforløbet fra turen 2003, har
ud fra spørgeskemaundersøgelsen fra rusturen, hæftet sig ved tre problematiske punkter. At overvejende mange studerende:
- havde følt sig krænket eller stødt i løbet af rusturen,
- mente, at der var for meget alkohol på turen,
- syntes at rusturen var for lang.
Pernille Due pointerede, at ikke én må føle sig krænket. Og det blev indskærpet, at rusvejlederne er
ansvarlig for at dette ikke forekommer.
Det blev efter en længere diskussion pålagt rusvejlederne at udarbej-det en vejledning i rustursafholdelse, hvori det specificeres, at der ikke må
forekomme ting, som kan virke stødende eller
krænkende på no-gen. Desuden blev rusvejlederne
bedt om at komme med forslag til løsning af problemet vedr. alkohol og turens længde. Fx blev det foreslået, at de første dage af rusturen foregår på Panum,
ligesom det blev foreslået, at man på turen fx har
indlæg med aktive studerende, som opfordrer de kommende studerende til at involvere sig i studenterpolitisk arbejde.
Rusvejlederne skal formulere fælles rammer for rusturen samt forslag vedr. alkohol og længde af rusturen og disse skal fremsendes til stu-dienævnet, således at et konkret forslag kan fremlægges på studienævnsmødet den 8.6.2004, inden den næste rustur
bliver godkendt.

Ad 10 Høring vedr. forslag til
værdigrundlag for KU
Pernille Due beklagede den korte svarfrist, der har
været for at komme med forslag til høringssvar.
Poul Jaszczak mente, der er mange gode ting i det,
men at det er en useriøs måde, det bliver fremsendt
på.
Forslag til svar fremlægges på næste Studienævnsmøde.

Ad 11 Meddelelser
Pernille Due meddelte, at faglig dag er slået sammen med fakultetsda-gen den 7. oktober 2004. Em-

6
net er undervisning. Pernille Due kontak-ter dekanen, idet studienævnet bør involveres i processen om
at plan-lægge indholdet på dagen.
Pernille Due foreslog, at man skulle genoplive undervisnings- og ud-dannelsesprisen. Desuden kunne
man præmiere, f.eks. de bedste tre kliniske
undervisningsafdelinger.
Pernille Due meddelte, at 3 studievejledere, 3 studenter og 3 lærere deltager i Amee 2004 d. 5.-8.9 i
Edinburgh.
Poul Jaszczak meddelte, at auditeringsgruppen har
udarbejdet doku-ment, der sendes til studieledelsen.
Papiret fremlægges på studie-nævnsmødet den
8.6.2004.

Ad 12 Eventuelt
Christina Jensen-Dahm efterlyste eksamenplan for
9. semester.
Pernille Due meddelte, at 9. semesterudvalgets
målbeskrivelse skal behandles og godkendes på næste studienævnsmøde den 4.5.2004.

REFERAT 05/2004 AF MØDE
I KLINIKUDVALGET KBH.
AMT DEN 03.05.04 KL. 15.15

Tilstede: Formand, overlæge, dr. Med Carsten Lenstrup (CL), Afd. Læge dr.med. Lars Laursen (LL), overlæge, overlæge dr. med. Niels Erik Bille-Brahe (NEB),
overlæge , dr. med. Steen Larsen (SL), overlæge, dr.
med. Per Jess (PJ), cand. med. Mette Marklund (MM),
stud. med. Christoffer Schäfer (CS), stud. med. Anders Dæhli Skjolding (ADS), stud. med. Maria Kristensen (MK), stud. med. Peter Bonde (PB), stud.
med. Malene Ingemann Petersen (MIP), stud. med.
Agnieszka Machino (AM), stud. med. Bo Westergaard
(BW), stud. med. Louise Balling (LB), ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB), ekspeditionssekretær Tina Bundgaard (TB), sekretær Anna-Lise Lindahl
(AL), studentersekretær Nadia Seestedt (NS)
Afbud fra: Overlæge Poul Erik Helkjær, overlæge,
dr. med. Lene Wallin, overlæge Gunnar S. Lausten,.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 03/2004: Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden: a) Formanden byder
velkommen til den nye ekspeditionssekretær Tina
Bundgaard. b) Universitetssekretariatet v/BB har
udarbejdet et foreløbigt udkast med henblik på
refusionsmidler for klinisk undervisning i forårssemesteret 2004 . Efterfølgende er konstateret
beregningsfejl i forbindelse med bl. a. timer i ny
studieordning, manglende timer til eksamensafholdelse, ligesom transporttid og forberedelsestid
ikke må medtages jvf. SFM. Materialet sendes til
udtalelse hos kliniske professorer/lektorer efter nærmere korrigering i Universitetssekretariatet.
4. Meddelelser fra studenterne: a) CS har fået endelige rettelser til lokaleplanen tilbage, som nu bliver
endeligt sammenskrevet. b) Klinikudvalget har modtaget et brev fra 7. semester studerende på Glostrup
ang. ønske om hepatitis-vaccinationer. SL oplyser,
at vaccinationspolitikken i Københavns Amt er således, at den kun tilbydes særligt udsatte faggrupper
(f.eks. laboranter, visse læger ect.). Man bliver enige
om, at Klinikudvalget gerne vil støtte forslaget om
hepatitis-vaccination til de studerende. Det foreslås,
at der skrives et brev til amtsdirektør Peter Orebo
fra Klinikudvalget Københavns amt ang. dette. De
studerende laver et udkast, som så vil blive godkendt af Klinikudvalget på næste møde.
5. Budgetudvalget: a) LL har talt med seniorkonsulent
Bette Anthoniesen vedr. evt nedlæggelse af budgetudvalget. Det aftales, at LL og CL vil modtage et
brev ang. samtale med amtsdirektør Peter Orebo
Hansen.
6. Undervisningsplaner: a) Der er stadig lidt uvisheder omkring eksamen på 8. semester. Det oplyses,
at der er møde herom 10. maj i 6.-9. semesters udvalget. b) Ang. planlægning af 9. semester, skulle der
komme svar på dette fra studieleder Pernille Due
efter 14. maj. c) Der er meget få der har svaret
tilbage på det udsendte brev ang. kapacitet på 7. og
9. semester. Næstved har meddelt, at de ikke vil
have 7. semester studerende og 9. semester studerende samtidig. Det diskuteres hvorvidt andre afdelinger kan indrages. PJ foreslår, at man evt. kunne
udvide med Helsingør Sygehus. Evt. kunne Holbæk
også inddrages. Problemerne med den øgede
undervisningsbyrde diskuteres.

STUDIET
7. Universitetssekretariatet: a) Udlån af "remedier"
til eksamensbrug (stetoskopier, blodtryksapparatter
osv.). BB forespørger, om det er universitetssekretariatet, der fast skal stille 2 kasser med diverse indhold til rådighed ved eksamensafholdelse i
medicin.- Det besluttes, at afdelingerne selv skal
fremskaffe disse ting. b) Til 12. semester eksamen
har der været problemer med lokaler, hvor 2 studerende skulle være i samme rum. Desuden har der
ikke været overensstemmelse med eksamens datoer
i SIS og i det brev der er udsendt til stud. på 12.
semester. MM oplyser, at der er et lokale på radiologisk afd. på 3. sal, som vil kunne bruges til eksamen (både forberedelse og eksamination), hvis det
fremover skulle knibe med at skaffe lokaler.
8. Studienævn for medicin: Referat nr. 04-04 . - omdelt på mødet
9. Eventuelt: a) LL oplyser, at flere undervisere
gerne vil lægge undervisningsmateriale ud på SIS'
hjemmeside, men ikke ved hvordan man gør. Det
oplyses, at Berit Brix står for dette. Det diskuteres,
hvorvidt det ikke er bedre med Klinikudvalget Københavns amt's egen hjemmeside. TB vil gerne stå
for dette. b) Påmindelse om afskedsreception for BB
den 27. maj.
Mødet slut kl. 16.30 - næste møde 06.06.2004 kl.
15.15
Referent: Studentersekretær Nadia Seestedt

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D. 22.
APRIL 2004 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, institutleder Folmer Elling, overlæge John Vissing, stud.
med. Anne-Marie Glargaard (13. sem.), stud. med.
Lisbeth Ellegaard (8. sem), stud. med. Thea Møller
(7. sem), Hellen Edwards (6. sem.), sekretær Rita
Dalhammer, sekretær Lilli Hansen, studentersekretær
Katrine Fisker.
Fraværende:
Prof. Flemming Gjerris, overlæge
Henrik Arendrup, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge
Helle Aggernæs, overlæge Michael Pedersen,
Afdelingslæge Michael Stoltenberg, stud. med. Niels
Fuglede (10. sem.), stud. med. Mette Lenstrup (9.
sem.).
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
Projektet med at få storskærmsprojektorer i alle
undervisningslokaler er ved at blive iværksat. Det
forventes at være klar til efterårssemesteret.
Projektorerne bliver tyverisikret ved, at de boltes
fast. Afdelingerne er selv ansvarlige for at få fremskaffet computere, der kan tilkobles.
HS vil flytte PMI fra Bispebjerg Hospital til Rigshospitalet. Ideen er at lave et center med færdighedstræning for både præ- og postgraduate læger, da det
vil være en fordel at samle de kræfter som forsker
inden for dette område.
D. 25/5-04 afkaldes der til lærermøde omkring ny
studieordning (6.-9. semester). Mødet vil samtidig
fungere som et opstillingsmøde for klinikudvalget.
Der er behov for nye medlemmer efter Henrik Permin og Kjeld Lyngborg.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet.
Meddelelser fra sekretariatet
Lægeløftet er fredag d. 25/6-04 kl. 10. Klinikudvalget
holder reception for de kommende læger torsdag d.
24/6-04 kl. 14.
Sekretariatet har modtaget en mail fra en studerende, som var utilfreds med, at en erstatningsforelæsning var blevet meddelt med 1 dags varsel.
Det er vigtigt, at de studerende meddeler sekretariatet, når der har været aflysning af undervisning
således, at der er mulighed for at arrangere
erstatningsundervisning i ordentlig tid.
Der er store problemer med affald i læselokalerne –
specielt efter weekenden. Sekretariatet laver opslag med henstilling.
En studerende har forespurgt, om man kunne lave
spiseforbud i læselokalerne. Dette blev vedtaget.
5. Meddelelser fra semestrene

6. sem.: Der er mange overlapninger imellem blokkene, hvor der undervises i det samme. Ligeledes er
der overlapninger i mellem klinik og patologi. Folmer Elling bekræfter dette og efterlyser mere kommunikation og koordination mellem klinikere og patologer.
Til diabetesforelæsningen i auditorium 93 manglede
underviseren nøglen og forelæsningen blev derfor
forsinket. Der blev kun undervist i 45 min. på grund
af manglende power point udstyr – lektionen skulle
have været 2 x 45 min..
Timen i lungekirurgi på Gentofte hospital blev aflyst.
Forelæsningen i blodgas på Gentofte hospital var
dårlig. Sekretariatet kontakter KKA for afklaring af
problematikken.
De studerende vil meget gerne vide om Frederiksberg Hospital igen bliver udlånt til KKK. Det vides
endnu ikke.
7. sem.: Blodtypeserologikurset havde været dårligt
for 2 klinikudvalg og godt for det ene klinikudvalg.
8. sem.: Mave-tarm blokken har været god.
Onkologi og hæmatologi har været dårligt planlagt,
der har været dårlig koordination og gentagelser.
Blokken bestod af en uge hæmatologi, en uge onkologi,
en uge hæmatologi og en uge onkologi. Det ville
være bedre at samle fagene. Det er tydeligt, at
onkologerne ikke har undervist før. De ved ikke hvad
de studerende kan, og der har derfor været mange
gentagelser. Der er sågar blevet givet nøjagtig den
samme forelæsning, som de studerende har haft på 6.
semester. I hæmatologi modtog de studerende først
undervisning i de grundlæggende ting til sidst, denne
undervisning burde have været i starten af blokken.
Sekretariatet skriver brev til de temaansvarlige.
11. sem.: Kurset i patologi har været rigtig godt.
Det er dog ærgerligt, at der ikke er friske præparater til eksamen.
13. sem.: Stor tilfredshed.
7. Evt.
I forbindelse med indførelsen af ny studieordning
opstår der behov for flere undervisningslokaler –
heriblandt afdelingernes konferencerum. Der er dog
nogle afdelinger, der betragter konferencerummet
som afdelingens særeje og derfor ikke ønsker at udlåne det. Der skal henstilles til at konferencerummene
betragtes som fælles lokaler og kan benyttes af alle.
KAGE: Thea Møller tager kage med til mødet den
27. maj.
Referent: Studentersekretær Katrine Fisker

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D. 17.
JUNI 2004 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, institutleder Folmer Elling, overlæge Ole Weis Bjerrum,
stud. med. Anne-Marie Glargaard (13. sem.), stud.
med. Mette Lenstrup (9. sem), stud. stud. med. Lisbeth Ellegaard (8. sem), sekretær Rita Dalhammer,
studentersekretær Katrine Fisker.
Fraværende:
Prof. Flemming Gjerris, overlæge
Henrik Arendrup, overlæge John Vissing, overlæge
Michael Pedersen, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Jesper Eldrup, overlæge Helle Aggernæs, stud.
med. Niels Fuglede (10. sem.), stud. med. Thea Møller (7. sem.), stud. med. Hellen Edwards (6. sem.).
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden
Formanden bød velkommen til overlæge Ole Weis
Bjerrum, som er ny lærerrepræsentant.
Studielederen har besluttet, at det kommende 9.
semester skal have klinisk ophold på Rigshospitalet,
hvilket har affødt en skrivelsen fra de studerende,
hvori de giver udtryk for bekymring over placeringen
Rigshospitalet. De mener ikke, at man der kan opnå
de færdigheder, som bliver beskrevet i målbeskrivelsen for 9. semester bl.a. fordi Rigshospitalet er højt specialiseret, og man stort set kun modtager visiterede patienter og der ikke er turnuslæger.
Man tilsluttede sig bekymringen. Formanden skriver brev til studienævnet om at genoverveje beslutningen.

STUDIET
6. semester har lavet en skriftlig klage over mange
aflysninger i undervisningen – specielt i patologi og
bevægeapparatet. Der er dog arrangeret erstatningsundervisning for det hele med undtagelse af én forelæsning.
Fra Foråret 2005 bliver rækkeføglen i temaerne på
8. semester forskellig fra forår- til efterårssemester.
I forårssemestrene bliver rækkenfølgen H, G, E og
F, mens den i efterårsemestrene bliver F, E, G og H.
Kliniske lektorater, som udløber med udgangen af
forårssemestret 2004, vil blive forlænget for et år
uden forudgående opslag, såfremt lektoren ønsker
det. Fakultetet udsender brev til de lektorer, hvis
lektorat udløber samt til undervisningsafdelingerne.
4.Meddelelser fra studienævn mm
Intet
5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er foretaget en fordeling mellem de 3 klinikudvalg med de pladser, der er på Holbæk- og Næstved Sygehus på 13. semester. Det betyder, at KRH
holdsætter 2 hold på Holbæk Sygehus og 1 hold på
Næstved Sygehus – i alt 18 pladser. KKK holdsætter
2 hold på Næstved Sygehus og 1 hold på Holbæk
Sygemens. Mens KKA holdsætter 1 hold på Næstved
Sygehus og 1 hold på Holbæk Sygehus.
Evalueringen i endokrinologi 6. semester blev omdelt.
Sekretariatet har modtaget en mail fra Jørgen Tranum-Jensen, Medicinsk-Anatomisk Institut, som beder klinikudvalget, i samråd med de studerende, at
overveje, hvor standere med Universitetsavisen kan
stå. Det blev besluttet, at det logiske var at placere
standerne samme steder, som der findes MOK.
D. 18/6-04 kl. 12 åbnes SIS for efterårssemestret
2004.
6. Meddelelser fra semestrene
8.sem.: Vil sætte pris på, hvis klinikudvalget kontakter Studielederen med henblik på det kliniske ophold
på 9. semester.
9. sem.: Intet.
13. sem.: Godt semester. Fungerer fint med 4 rul,
men det er dog lidt hårdt for dem, som har almen
medicin i 4. rul.
7. Eventuelt
Intet
KAGE: Ole Weis Bjerrum tager kage med til mødet
den 26. august 2004
Referent: Studentersekretær Katrine Fisker

PRESSEMEDDELELSE
KØBENHAVN, DEN 11. AUGUST 2004
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NY TURNUSORDNING FOR LÆGER SKAL SIKRE INTEGRATION AF BIOMEDICINSK VIDEN
Der vil inden for få år i de kliniske sygehusafdelinger
være et stort behov for læger, som kan fortolke og
anvende molekylærbiologisk, biomedicinsk metodologi. Det gælder både i grund-forskningen og i det
lægelige arbejde med sygdomsbehandling. Og der er
stort behov for, at fremtidens lægestuderende undervises af biomedicinske forskere med en
lægevidenskabelig baggrund.
Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd har
peget på, at rekrutteringen af unge læger til den
biomedicinske grundforskning næsten er gået i stå.
Der har været mange barrierer, både formelle og
økonomiske. Lægerne har været tøvende med at gå
ind i forskeruddannelse, fordi de frygtede at miste
deres plads i hospitalssystemet og samtidig gå ned i
løn.
For at tiltrække læger til grundforskningen har Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, Yngre
Læger (YL) og Sundhedsstyrelsen derfor etableret
en helt ny forsøgsordning, som skal sikre rekruttering af de nyuddannede læger til forskeruddannelse.
Den ny ordning med turnus-ph.d. blokansættelser
giver nyuddannede læger mulighed for et samlet
ansættelsesforløb med forskeruddannelse og klinisk
uddannelse på hospitalerne. Forsøgsordningen gøres
yderligere attraktiv ved, at lægerne tilbydes
reservelægeløn gennem hele forløbet og kan blive
ansat i den universitetsregion, hvor ph.d. studiet
foregår.
- Jeg er utroligt glad for at vi nu har bedre muligheder for at tilbyde de helt unge læger en forskeruddannelse inden for den biomedicinske grundforsk-

ning. Det gavner både grundforskningen og fremtidens patientbehandling, siger dekan Ralf Hemmingsen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København.
- Samfundet har brug for, at fremtidens lægestuderende uddannes af biomedicinske forskere med
en lægevidenskabelig baggrund.
Også formanden for Yngre Læger, YL, Mette Worsøe
er tilfreds med ordningen:
- Det er vores forpligtelse at forbedre mulighederne
for at uddanne fremtidens forskere. Turnus-ph.d. ordningen bidrager til dette og kan blive en vigtig brik
i sikringen af det videnskabelige grundlag for uddannelsen af fremtidens læger, og dermed bidrage til en
kvalitetssikring af patientbehandlingen. Jeg håber,
at forsøgsordningen vil blive taget godt imod blandt
de nye og kommende kandidater. Yngre Læger vil
følge evalueringen af forsøgsordningen om 2 år med
stor interesse, siger Mette Worsøe.
De første 5 turnus-ph.d. læger starter i 2005. Ordningen begynder i Østdanmark, men kan udbygges til
hele landet. Sigtet er at uddanne 10 turnus-ph.d.
læger om året i region Øst.
Yderligere oplysninger: Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, dekan Ralf Hemmingsen, mobil 2875 7050
eller informationsmedarbejder Michael Loua, mobil
2875 7069.

INDTEGNING  VINTEREN 2004/05

INDTEGNING TIL EKSAMINER OG TENTAMENER UNDER DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
(FOR OVENSTÅENDE UDDANNELSER) FINDER STED:

MANDAG DEN 13. SEPTEMBER 2004, KL. 9.00-14.00

BEMÆRK, AT DER KUN ER INDTEGNING PÅ PANUM DENNE ENE DAG!

DER ER DOG ÅBENT FOR TILMELDING PÅ PUNKT.KU.DK ALLEREDE NU OG TIL OG MED SØN-DAG DEN
19. SEPTEMBER 2004.

Bemærk venligst, at nogle blanketter først bliver tilgængelige på nettet i løbet af de næste par uger.
Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.
Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen (telefon 35 32 70 84/35 32
71 52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du få en ny udleveret i
Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som 98,2% af alle studerende gjorde i februar 2004) af denne
tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde, tid, som kan bruges bedre
til din fordel.
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i
bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret.
Vi beklager dog, at der sommetider kan være ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes på at løse problemet
og vi kan i mellemtiden anbefa-le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor presset er mindre.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den 13. september).
Eftertilmeldinger modtages ikke!
Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. søndag den 19. september) skal du gå ind på punkt.ku.dk og klikke på
Tilmelding, eksamen. Hvis der står tilmeldt med røde bogstaver ud for det fag, som du har tilmeldt dig, er din
tilmelding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 19. september kan du KUN se dine tilmeldinger ved at klikke på
Vis tilmelding
Ca. 1 uge efter indtegningen er alle papir-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
punkt.ku.dk (klik på feltet vis tilmel-dinger).
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PRIS FOR BEDSTE UNDERVISNING
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har oprettet en pris for den bedste undervisning ved fakultetet.
Prisen er et rejselegat på kr. 50.000 og uddeles en gang om året i forbindelse med fakultetsdagen. I 2004 vil uddelingen finde
sted d. 7. oktober.
Prismodtagere kan være: Enkeltpersoner som begrundet fremhæves for en inspirerende og udbytterig undervisning.
Institutter som begrundet fremhæves for planlægning af en inspirerende og udbytterig undervisning og/eller for et godt og
studentervenligt undervisningsmiljø.
Indstillere er studerende eller lærere ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet som enkeltpersoner eller gruppe.
Indstillinger, der skal stiles til sekretær for koordinationsudvalget fuldmægtig Berit Cecilie Brix, skal være udførligt
begrundede og skal være studieadministrationen i hænde senest d. 20. september 2004. Indstillinger kan også sendes med
elektronisk post til adressen bct@adm.ku.dk.
Indstillinger, der ikke er modtaget senest med morgenposten denne dato, vil ikke blive behandlet.
Indstillinger vil blive bedømt af koordinationsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Dekanen foretager den endelige udpegning.

Studievejledningen
http://punkt.ku.dk/

OBS
TRÆFFETIDER
SE SIDE 22 !
JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE INDLÆG
ER SET FØR, MEN !!!

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

REGLER VED EKSAMEN
EKSAMENSTILMELDING
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universitetets selvbetjeningsservice på nettet:

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert semester i Universitetsavisen, i MOK, i lektionskataloget
på www.SIS.ku.dk. Eksamenstilmeldingen dette semester sker i uge 37, mandag d. 13. september 2004
(kun denne ene dag!).
Bemærk der kun er 1 dag til rådighed for tilmelding
til eksamen på Panum og at tilmeldinger efter tidsfristen ikke modtages! Det er dog muligt at tilmelde
sig eksamen via www.punkt.ku.dk frem til søndag
den 19. september.
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu på
din dispensationsansøgning, skal du stadig huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! Når
du tilmelder dig eksamen, skal du blot få noteret på
din eksamenstilmelding, at du søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMINER
STUDIEORDNING AF 2000
1. DEL NY ORDNING
1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom på
at man skal have deltaget i denne tentamen efter 1.
studieår !
Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskursus i Kemi
Der er syge/reeksamen i Basal Humanbiologi i august
måned for både sommer- og vinterstartere.
2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig almen medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kursus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.
Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.
For at komme på 2. del skal man have bestået cellebiologi og basal humanbiologi !
2. DEL NY ORDNING

3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integreret Organkursus I og tentamen i metodelære.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.
4. semester
På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integrerede Organkursus II-III.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret
Organkursus
II-III
er
godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.
5. semester
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semesterprøve i Integrerede Organkursus IV-VI.
Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integreret
Organkursus
IV-VI
er
godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.
6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afsluttende Integreret Eksamen efter 6. semester (bachelor).
Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 4. semester inkl. OSVAL I.
Bemærk! : Er du ikke bestået 5. semester integreret
eksamen og er fortsat på 6. semester anbefaler vi at
du kommer forbi og får en snak med en studievejleder.
7. semester
På 7. semester skal du tilmelde dig tentamen i Klinisk introduktion, intern medicin, kirurgi og anæstesiologi: 30 minutters mundtlig prøve med udgangspunkt i optaget journal.
Indtegningsbetingelsen er gennemført klinisk introduktionskursus samt godkendelse af henholdsvis klinisk kursus i intern medicin og i kirurgi (udfyldt logbog).
8. semester
Integreret, samlet prøve i fagene i 7. og 8. semester
(Intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, parakliniske
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fag, adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt
videnskabsteori.).
Indtegningsbetingelserne er godkendelse af obligatoriske studieelementer i forbindelse med den
givne undervisning, herunder deltagelse i standpunktsprøver.
9. semester
6 timers skriftlig, integreret prøve i intern medicin,
kirurgi, patologisk anatomi og klin. farmakologi.
Bemærk at der ikke tilbydes syge-reeksamen.
Derudover også Objektiv struktureret klinisk eksamination (OSKE) inkl. forordningslære som er en 2
timers mundtlig/skriftlig, praktisk prøve omfattende
intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer. Her tilbydes heller
ikke syge-reeksamen.
Indtegningsbetingelserne den skriftlige prøve er
skriftlige opgaver i medicinsk sociologi, klinisk kursus i medicin, klinisk kursus i kirurgi og klinisk kursus i anæstesiologi.
Indtegningsbetingelserne til OSKE-eksamen er klinisk kursus i medicin, klinisk kursus i kirurgi og klinisk kursus i anæstesiologi.
GAMMEL STUDIEORDNING

Indtegningsbetingelser:
for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studieelementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
for eksamen i almen medicin tillige: godkendt klinisk kursus i almen medicin.
for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kursus i gyn/obs.
for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk kursus i pædiatri.
for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamensbrev når alle indtegningsbetingelser til faget er opfyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studieelementer. Attestation for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.

FASE II
Bemærk at det til vinter er sidste chance for at
deltage i eksamen i videnskabsteori II, mikrobiologi
og farmakologi og næstsidste gang der afholdes eksamen i medicinsk genetik.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
1. til 5. semester:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit eksamensbrev.
6. til 13. semester:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.

GOD EKSAMEN !!

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi.
for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
for forordningslære tillige: beståede eksaminer i videnskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.

VIGTIGT - VIGTIGT VIGTIGT

1. OKTOBER 2004 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og CPR-nr.
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2004 1. marts. Kun ansøgninger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan

kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2004 i
efterårssemesteret.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver en samtale med en studievejleder inden ansøgningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4.-gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN OG SPØRG
HVIS DU ER I TVIVL !!

STUDIEVEJLEDERNE HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?

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

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?

Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet
opstår.
Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge
tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.
Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!
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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. oktober
for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende
semester – m.a.o. fag man skal have til foråret 2005!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende semester vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
oktober for indeværende semester for fag på 1. semester).

STUDIET

FØR DET ER FOR SENT!

I det forgangne semester blev flere studerende indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg eller fik udsættelse af fristen for
både førsteårsreglen og toårsreglen. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2005 skal du ansøge nu!
Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger være samme dato som dispensationsansøgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til foråret er ansøgningsfristen for merit for efterårssemesteret 2005 1. marts 2005.

1. - 5. Semester
OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal humanbiologi og kemi på 1. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende
problemer !
Studienævnet

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

6. - 13. Semester
VKO - VALGFRI KURSER
OG OPHOLD

Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelingen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. semester. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godkendelse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejdsperioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for studerende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke
er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de obligatoriske kliniske kurser.
Ophold uden lægelig supervision kræver særlig godkendelse, og indtægtsgivende ansættelser godkendes fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedicin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfundsmedicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventuelle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektionskataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i videnskabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.
Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.
Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel

godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attestformular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestationsblanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal attesteres -brug de dertil fremstillede attestationsblanketter.
En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøkdele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et ophold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgnvagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.
Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

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

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold
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LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Studietilbud

Hvad er LKF?

LKF er et tilbud til ALLE fase II studerende, som
ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske
ophold på 7-8. semester, genopfriske færdighederne
inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk
til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7-8 sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7-8. semester, genopfriskning af knude teknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7-8 sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.
På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.
Neurologisk Undersøgelse
Som noget nyt udbyder vi nu neurologisk undersøgelse som aftenkursus. Neurologisk undersøgelse er
noget, der for mange medicinstuderende er en svært

DANSKE
KVINDELIGE
LÆGERS
FORENING
Emne: Diabetes-boom blandt
indvandrere
Tid: Tirsdag den 21. september 2004 kl. 17.00
Sted: Lille Gæstespisestue ved kantinebygningen på
KAS-Glostrup Nord (psykiatrisk hospital)
Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup. Deltagerne kan
nås på 43 23 22 00
Foredragsholder: Overlæge Jette Vibe-Petersen,
Medicinsk Afdeling KAS-Glostrup..
Manglende motion og insufficient kost har gjort diabetes til et stort problem blandt indvandrere. Hver
fjerde pakistaner i Danmark har type- 2 diabetes,
mens kun en af hver 50 danskere har fået stillet
diagnosen. Tallene for de andre etniske minoriteter
er ikke kendt, men alt tyder på, at tendensen er den
samme. Overgangen fra landkost og hårdt fysisk arbejde i hjemlandet til storbyens fristelser medfører,
at mange tager på. Også forbruget af olie er et stort
problem. Mange indvandrere, især kvinderne, kommer ikke ret meget ud. Målrettet oplysningsmaterialer om kost, motion og sundhed, der tager
udgangspunkt i indvandrernes kultur er en mangelvare. De storstilede kampagner mod rygning og for
sundere kostvaner går derfor hen over hovedet på de
fleste med fremmed baggrund. Jette Vibe-Petersen

tilgængelig disciplin. Der er mange ting at holde styr
på, og hvor skal man starte og slutte? Der findes et
utal af neurologiske variable der kan undersøges for.
Men det er ikke nødvendigvis alle, der er lige relevante.
Vi tilbyder nu dette kursus, hvor DU får muligheden
for at prøve at lave neurologisk undersøgelse på en
patient fra neurokirurgisk afdeling.

Målet:
På kurset vil der blive lagt vægt på at indøve systematik i undersøgelsen, samt træne relevante neurologiske variable.
Kurset er ikke en gennemgang af neurologiske sygdomme, eller en gennemgang af hvordan man tolker
på de forskellige fund. Det er et kursus i de praktiske
færdigheder, der bruges ved undersøgelsen.

fire kursister om at lave neurologisk undersøgelse på
en patient, dette under supervision af en underviser
fra LKF.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der er i klinikophold
eller snart skal ud i klinikken. Kurset er også en
oplagt mulighed som en del af forberedelserne til et
vikariat eller turnus. Studerende på tidligere semestre, med særlig interesse for faget, har ligeledes
mulighed for at deltage. Studerende på den kliniske
del tilgodeses dog først.
Hvor og hvornår:
Kurset vil blive afholdt på annoncerede dage i tidsrummet 16:30 – 18:30 (se under LKF-kurser), på Rigshospitalet i auditoriet på neurokirurgisk afd. 2092.

Kursus forløb:
Kurset varer to timer. Der indledes med ca. 15. min
introduktion til undersøgelsen. Herefter vil i være

anbefaler, at der gøres en indsats nu, så de dårlige
kost- og motionsvaner ikke føres videre til næste
generation.

Emne: Besøg Parker Institut og hør
om forskning af muskelskeletsygdomme, gigt m.v.

Tilmelding til Sajida Afzal, fax 33 34 86 71 eller
sajida@dadlnet.dk inden 15. september 2004.
Deltagelse kr. 30, der inkluderer en let anretning.

Tid 22.november 2004 kl. 16,00

Emne: Skal kvinder være
praktiserende læger og mænd
kirurger?

Sted: Fysiurgisk Afdeling, Frederiksberg Hospital,
Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg
Foredragsholder Professor Bente DanneskioldSamsøe, speciallæge i intern medicin, reumatologi
og rehabiliterings medicin..

Tid Torsdag 28. oktober kl. 17.00.
Sted: KAS-Gentofte, lille auditorium, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup.
Foredragsholder Forskningsadjunk Bibi HølgeHazelton, Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter.

Rundvisningen indledes med et foredrag om de projekter, der foregår på instituttet. Derefter skal vi
opleve de forskellige undersøgelser, der foregår i
laboratorierne med muskelstyrke og ultralyd samt
ganganalyser. Aftenen sluttes med et mindre stående måltid.

Er almen praksis ved at blive ændret i retning af
mere feminint orienterede værdier i kraft af den
ændrede kønsfordeling eller skyldes ændringerne, at
de yngre praktiserende læger i stigende grad har
andre værdier, måske baseret på feminin orientering
på baggrund af andre komplekse samfundsmæssige
og politiske bevægelser?

Tilmelding: Aggi Kjær, fax 44 98 77 44 eller
aggi@dadlnet.dk inden 15. november 2004.

Tilmelding Annemette Mygh 39 90 63 30 eller
annemettemygh@hotmail.com inden 15. oktober
2004.05.28. Deltagelse kr. 30 der includerer en let
anretning.

Mvh
Formand Aggi Kjær
Hakonsvej 12, DK 2880 Bagsværd
tel. 44 98 01 02 fax 44 98 77 44 e-mail:
skriv.@quindoc.dk
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IDÉKATALOG TIL OSVAL
II  OPGAVER
Respirationscenter Øst i
Neurocentret på Rigshospitalet
beskæftiger sig med patienter med
sjældne respiratoriske handicap.
Centret har opsyn med ca. 1000
patienter.
De vigstigste diagnoser og antal er:
Muskeldystrofi (175), heraf 58 med atrophia
musculorum spinalis
Tetraplegi (35), heraf 3 med diafragma pacemaker
Postpolio syndrom (90)
Børn med kraniofaciale anomalier (28)
Børn med Undines forbandelse (6)
Børn med obstruktiv søvnapnø (10-12)
Voksne med obstruktiv søvnapnø (350)

MEDICINSTUDERENDE
MED FORSKNINGS INTERESSE SØGES/ OSVAL II

I forbindelse med et Ph.D projekt på Rigshospitalets
plastikkirurgiske afdeling S, søges en engageret stud.
med. til at indgå i et forskningsprojekt omhandlende
Brystrekonstruktion med eget væv (mikrokirurgi).
Arbejdet vil være ulønnet men der vil være mulighed
for at benytte data som udgangspunkt for en OSVAL
II opgave. Du vil få en spændende introduktion til
plastikkirurgi og klinisk forskning og du vil opnå
medforfatterskab på mindst en artikel.
Forudsætninger: Stud. Med på 2 del. Fortrolig med
engelsk i tekst og tale, rutine i alm. office programmer (Excell, Word, Access). Tidligere forsknings erfaring intet krav men en fordel.
Send en motiveret ansøgning på max 1 side til Ph.D
studerende, klinisk assistent Christian Bonde på
bonde@rh.dk mærket StudMed

PÆDAGOGISK
GRUNDKURSUS FOR
UNDERVISNINGSASSISTENTER

Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab
– PUCS - tilbyder hermed et pædagogisk grundkursus kursus for undervisningsassistenter/
studenterundervisere.

Kurset sigter på - gennem oplæg, dialog og fælles diskussion - at give deltagerne redskaber,
således at de efter endt kursus behersker case
undervisning og klasseundervisning.

Tidspunkt
Kurset afvikles over tre dage d. 16. – 17. september samt d. 22. oktober 2004.
Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00

Sted
Panum Instituttet, Lille Mødesal.

Undervisere
Cand.mag., Ph.d., Ingeborg Netterstrøm, PUCS.

Målgruppe
Studenterundervisere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) og kandidater,
der er – eller forventes – ansat som undervisningsassistenter ved SVF.

Tilmelding og oplysning om
program
Annelise Wildenradt, tlf. 3545 4472 eller e-mail:
a.wildenradt@pucs.ku.dk.

STUDIET
”Pickwick syndrom” (55)
Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) (51)
Ca. 100 er i døgnrespirator via trakeostomi, 245 er i
natrespirator via ansigtsmaske. Natlig
CPAPbehandling anvendes til patienter med
obstruktiv søvnapnø (> 330).
RCØ samarbejder tæt med Tandlægeskolen, Ørenæse-halsafdelingen, neurointensiv afsnit,
Rehabiliteringsafdelingen i Hornbæk, Institutionen
for Respirationspatienter, Klinik for sjældne Handicap og Respirationscenter Vest. Endelig samarbejdes med ALS-teams i Østdanmark.
Afdelingen har diagnostik af respirationsproblemer
som speciale, hvortil respiratorafvænning eller overgang til hjemmerespiratorbehandling. Her uddanner
vi patient, pårørende og hjælpere til at kunne klare
en multihandicappet patient med respirator i eget
hjem.
I diagnostikken indgår natlig Polysomnografi som et
middel til undersøge vejrtrækning under søvn.

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
SÆSON 2004-05

Antallet af indfaldsvinkler til en OSVAL II opgave er
mangfoldige. Eksempler kunne være:
·
Behandling af patienter med muskeldystrofi
i Danmark (ØST)
·
Postpolio syndrom – klinik, diagnose, forekomst, behandling, forventet antal der skal i respirator de næste 10 år ?
·
Søvnrelaterede vejrtrækningsproblemer hos
børn
·
ALS – forekomst, levetid, relevans af indsats fra RCØ - samarbejde med ALS-team på Bispebjerg
·
Kraniofaciale anomalier, forekomst,
vejrtrækningsproblemer, behandlings-strategier
Intesserede bedes kontakte Jesper Qvist eller Michael Sprehn, Respirationscenter Øst, telefon 35453072.

27. januar:
Lone Fatum

Tro, håb og køn

Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium,
Borgmester Jensens Allé 55 (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk
Sexologi & Foreningen Sex & Samfund
Kontakt: 43 99 66 19 *
www.klinisksexologi.dk
Adgang: Fri

Med afsæt i dobbeltheden hos Paulus vedrørende
synet på ægteskab og askese følges to spor i den
tidlige kristendoms kønsforståelse. Først beskrives
den aseksuelle spiritualitet, som gennemsyrer
evangeliernes skildringer af Jesus og af kvinderne
omkring ham, men især kommer til udfoldelse i de
apokryfe skrifters idealisering af den maskuline jomfru. Dernæst beskrives synet på ægteskabs- og familiepolitik i de kanoniske tekster, som genlancerer køn
og seksualitet som centrale temaer og identificerer
kvinden med moderskabet. Oplægsholderen er lektor i teologi.

30. september:

24. februar:

Carsten Borup, Heidi Knudsen & Søren Hyldgaard

Seksualundervisning med hjertet

Med udgangspunkt i erfaringer fra Lysthuset i Århus
fortæller leder Carsten Borup om vigtigheden af at
integrere kulturelle udtryksformer (herunder drama)
i den seksualoplysende indsats. Derefter opføres ”Og
dansen går …”, en teaterforestilling i billeder, poesi
og ord om ung kærlighed og spirende seksualitet.
Forestillingen spilles af de unge skuespillere Heidi
Knudsen og Søren Hyldgaard og er indtil videre set
af ca. 4.000 unge.

28. oktober:
Anne-Marie Worm

Græske syfilis-moulager
For hundrede år siden udførte man mange steder i
verden fint forarbejdede, tredimensionelle voksafstøbninger af den syge hud, såkaldte moulager. På
et lille museum i Athen gemmer der sig 1.600 smukke,
gribende, groteske voksafstøbninger, der fremstiller
hudsygdomme som spedalskhed, tuberkulose og syfilis. Moulagen som kunstart og dokumentationsform
vil blive gennemgået med særlig vægt på de venerologiske moulager og deres brug i folkeoplysningen.
Oplægsholderen er speciallæge i hud- og kønssygdomme.

24. november (bemærk ugedag):
Charlotte Kroløkke

Nyfeministisk cyber-retorik:
Guerilla-piger og PowerBabes
I slutningen af 1990’erne kunne man finde talrige
eksempler på dansk og udenlandsk nyfeministisk retorik, tydeligst i den nu globale internetkultur. Her
gjorde Geekgirl, Riotgrrl, Guerrilla girls, gURL,
Cybergrrl, NetChicks og Chickclicks deres entré. Pigerne (eller tøzerne som de kaldte sig selv) var selverklærede pionerer i et nyt forjættet land –
internettet. Og de var stolte piger – super-pigede og
maskuline samtidig med, at de ved hjælp af parodi og
humor konfronterede det stereotype pige- og
feministbillede. I oplægget sættes fokus på to
nyfeministisk eksempler: et tidligt nordamerikansk
(Guerrilla Girls) og et dansk (PowerBabes). Amerikanske Judith Butlers talehandlingsteori vil være
med til at danne teoretisk ramme for diskussionen
om den nyfeministiske retorik. Oplægsholderen er
adjunkt ved Syddansk Universitet.

Jakob Haff

Har de ikke snart lært lektien?
Danske bøsser og hiv anno 2004
Efter to årtier med oplysning om hiv blandt danske
mænd, der har sex med mænd, viser nye undersøgelser, at en fjerdedel stadig har usikker sex lejlighedsvis. Undergraver de forbedrede behandlingsmuligheder sikker sex-normen? Eller har danske bøsser bare altid været dødsforagtende sexzombier? Hvor
længe skal vi kaste vand på de samme gæs? Oplægsholderen er kultursociolog og sekretariatschef i
”STOP AIDS – Bøssernes hiv-organisation” og vil
præsentere og diskutere data fra Sexlivsundersøgelserne, udført i samarbejde med Statens
Serum Institut.

31. marts:
David Vincent Nielsen

Sexlivets klimaks er jomfruelighed
Cølibatet kendes i mange religioner, men kan have
helt forskellige begrundelser. For nogle er seksualiteten en hindring for et åndeligt liv – Gud er ånd, og
”kødet” er derfor noget ondt, der må bekæmpes. En
sådan tankegang er dog helt uforenelig med kristendommen, hvis grundlag er, at Gud er blevet menneske. For den kristne er alt ægte menneskeligt godt,
og da i særdeleshed seksualiteten. Men sexlivet er
ikke alt. I bedste fald fører det til et dybt fællesskab
mellem to mennesker, men den kristnes ultimative
drøm er fællesskabet med Gud og gennem Ham med
alle mennesker. Derfor findes der kristne, som frivilligt giver afkald på sexlivets hellige nydelse for allerede her på jorden at rette al deres kærlighed direkte mod Gud. Og netop på denne måde står de til
fuldstændig disposition for deres medmennesker.
Oplægsholderen er katolsk pater.
Med venlige hilsner
– og vel mødt!

Dansk Forening for Klinisk Sexologi
& Foreningen Sex & Samfund
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian
Graugaard
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STUDENTERSEKRETÆR VED
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET
Klinikudvalget Rigshospitalet søger snarest en
studentersekretær.
Studentersekretæren varetager i samarbejde
med sekretariats fastansatte sekretærer, formanden for klinikudvalget samt det øvrige klinikudvalg afviklingen af undervisningen ved Klinikudvalget Rigshospitalet.
Opgaverne er bl.a.:
·
indkaldelse til klinikudvalgets møder
samt deltagelse i disse som referent
·
holdsætning af studerende
·
udfærdigelse af introduktionsmateriale
·
deltagelse i planlægningsmøder
·
ad hoc opgaver
Stillingen er på 600 timer årligt, som deles med
nuværende studentersekretær i oplæringsperioden.
Arbejdstiden er meget fleksibel med mest arbejde i januar og august - desuden forventes fremmøde efter aftale nogle timer mindst en gang om
ugen i sekretariatets åbningstid.
Aflønning i henhold til overenskomst.
Kvalifikationer:
*
fordel at være tilknyttet
Klinikudvalget Rigshopsitalet
*
gå på minimum 6. semester
*
selvstændighed
*
overblik
*
samarbejdsevner
*
kendskab til tekstbehandling
(Word) og databasesystemer / regneark (Excel)
er en fordel
Ansøgning sendes senest d. 13. september 2004
til:
Klinikudvalget Rigshospitalet
Att. Rita Dalhammer
Teilumbygningen, afsnit 5404
Blegdamsvej 3
2100 København Ø
Har du spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte klinikudvalgets sekretariat,
tlf. 3545 4438.

FORSØGSPERSONER SØGES
EKSPERIMENTEL BLODFORGIFTNING HOS
RASKE FORSØGSPERSONER MED AKTIVERET IMMUNFORSVAR
I videnskabelige studier på Intensiv afdeling på
Amtssygehuset i Herlev, undersøger vi patienter
indlagt med svær blodforgiftning og raske frivillige forsøgspersoner med eksperimentel blodforgiftning.
For at kunne deltage skal du være
·
mand
·
mellem 18 og 40 år
·
normalvægtig
·
ikke ryger
·
helt rask og ikke indtage nogen form for
medicin
Du må ikke tidligere have været
·
kritisk syg, inkl. svær blodforgiftning,
meningitis, svær lungebetændelse eller svært
tilskadekommen
Ubehag ved deltagelse
·
Inden undersøgelsen foretages en generel helbredsundersøgelse inkl. blodprøvetagning.
·
Du skal være fastende for fast føde indtil frokosttid, men kan drikke frit.
·
Du får anlagt venflon (lille vene-kateter) og arteriekanyle
·
Du får muligvis influenza-lignende symptomer, dvs. feber, muskel- og ledsmerter og almen sygdomsfornemmelse af maksimalt 4-6 timer varighed.
Risici ved deltagelse
·
Over tusinde forsøgspersoner har fået
indsprøjtet oprenset bakterielt stof (endotoksin).
Der er ikke registreret alvorlige bivirkninger.
Det samlede tidsforbrug er ca. 12-14 timer per
forsøgsgang. Du bliver dog først udskrevet når
du har normal temperatur, blodtryk, puls og er
velbefindende.
Forsøgene afvikles august-november 2004
Honoraret for deltagelse i de 3 forsøgsgange med
mindst 4 ugers mellemrum er 3000 kr., beløbet
er skattepligtigt. Desuden refunderes diætudgifter
i forbindelse med forsøget for 2000 kr.
Undersøgelsen er godkendt af Videnskabsetiske
Komité jr.nr. KA 04015

MEDICINSTUDERENDE SØGES
TIL
BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE

Er du interesseret, kontakt
Læge Dorthe Hellemann Olsen Intensiv afdeling
I 104
KAS Herlev
Tlf. 44 88 35 95, eller mobil 40 19 93 45, E-mail:
d.hellemann@dadlnet.dk

AMTSSYGEHUSET i HERLEV
Deltidsstilling, 6 - 7 timer dagligt, mandag til
torsdag i tidsrummet 14.15 – 21.00
Arbejdet er varieret og består først og fremmest
i blodprøvetagning, måling af lungefunktion og
blodtryk, gennemgang af spørgeskemaer og diverse administrativt arbejde. Oplæring vil finde
sted.
Tiltrædelse snarest.
Ring og hør nærmere hos Connie Haugaard eller
Merete Appleyard mandag til torsdag mellem
kl. 10 og 12.
Tlf: 35 31 60 93 el. 35 31 60 95
Fax:35 31 60 70
E-mail:ma01@bbh.hosp.dk

FORSØGSPERSONER SØGES
Forsøgspersoner søges til videnskabeligt projekt
omhandlende måling og modulering af hjernens
evne til at sortere i sanseindtryk
(sensorymotorgating, SG).
Undersøgelserne foregår på psykiatrisk afdeling
E, Bispebjerg Hospital.
Forsøgspersonerne skal opfylde følgende kriterier: 18 – 35 år, mand, rask, højrehåndet, ikke
ryger. Hverken forsøgspersonen eller nært beslægtede familiemedlemmer (forældre eller søskende) må lide af sværere psykiske sygdomme
(psykoser, grænsepsykoser eller affektive sindslidelser).
Projektet vil omfatte to sessioner (i alt ca. 7
timer). Ved hver af sessionerne vil SG blive målt,
hvilket indebærer kortvarige lydstimuli (max.
116 dB) givet via høretelefoner samt måling af
blinkerefleks og hjerneaktivitet. Blinkerefleks
og hjerneaktivitet måles med elektroder. Forud
for SG måling vil forsøgspersonen skulle indtage
forskellige medicamina som formodes at have en
effekt på SG. Risikoen for bivirkninger forventes
at være lille, men kan dog ikke helt udelukkes;
Nærmere information gives ved henvendelse til
undertegnede.
Ved hver session vil der skulle afgives en urinprøve samt en blodprøve.
Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
komite.
Aflønning 900 kr. udbetalt.
Henvendelse:
Cand. Med Trine Bjørg Hammer
E-mail: trinebhammer@yahoo.dk
Eller telefonisk til laboratoriet ved:
Trine Bjørg Hammer
Telefon: 35 31 23 91

LÆSEMAKKER SØGES!
Jeg søger en seriøs læsemakker til 8. semester
(ny ordning) som - især op til eksamen – er
indstillet på grundig og hyppig gennemgang,
opgaveløsning m.m, men som også har tid og
lyst til lejlighedsvis hygge-sludder og en kop
kaffe ind imellem. Jeg hører til KKK
(hvidovre) og har primært formiddagsundervisning, og søger en der, om ikke er på
hvidovre, så i hvert fald har undervisning på
samme tid, så vi har mulighed for at mødes
jævnligt.

BØGER SÆLGES

Er du interesseret, så kontakt mig på
sjoense@hotmail.com eller på 36414883 /
20254583.

Alle bøger i meget god stand

J Stine (KKK2)

Meisenberg: ”Principles of Medical Biochemistry”
sælges for 250 kr.
”Memo Medica” 5. udgave nypris 268 kr.– sælges
for 95 kr.
Katzung: ”Basic & Clinical Pharmacology” 8. udgave – nypris 495 kr. – sælges for 295 kr.
Bendtzen et al.: ”Basal og klinisk immunologi” 3.
udgave – nypris 625 kr. – sælges for 300 kr.
Kompendium i bakteriologi og mykologi – 25 kr.

LÆSEMAKKER, 4. SEMESTER:
Jeg søger en læsemakker til at gennemgå 4.
semesters pensum med. Jeg forestiller mig at
mødes 2-3 gange om ugen, hvis du også havde
tænkt på noget i samme retning, så skriv til mig
på email katrinemail2004@yahoo.dk , så kan vi
mødes og snakkes nærmere ved.
Venlig hilsen Katrine
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RASKE FORSØGSDELTAGERE
SØGES

RASKE FORSØGSDELTAGERE
SØGES

Raske forsøgspersoner søges til projekt vedrørende knoglemarvens stamceller.
Formål:
At karakterisere stamceller i knoglemarven
m,h.p. behandling af hjertepatienter.
Projektet skal undersøge stamcellernes biologi
og mulighed for at udvikles til kar og muskelceller, der kan anvendes i behandlingen af patienter med hjertesygdomme, f.eks. blodprop i
hjertet.

Raske forsøgsdeltagere mellem 18 og 40 år søges
til et videnskabeligt pilotforsøg. Formålet med
forsøget er at undersøge sammenhængen mellem stoffet glyceryl trinitrate (GTN) og udvidelse af pulsårer i hjernen hos raske forsøgsdeltage vha. MR-skanning.
Baggrund: GTN er et velkendt præparat, som
benyttes ved behandling af hjertekrampe. På
baggrund af tidligere forskning ved vi, at GTN
har en karudvidende effekt ved at øge mængden
af signalstoffet (NO) i blodkarrenes væg, og at
GTN er medvirkende ved fremkaldelse af
migrænehovedpinen.
Hvor: Neurologisk afd. N01 og Radiologisk afdeling, Glostrup Amts Sygehus, Ndr. Ringvej 57,
2600 Glostrup.
Hvor tidskrævende: Du skal møde 2 dage à ca. 2
timer samt til forundersøgelse (ca. 45 minutter)
Ubehag:. Indsprøjtning af GTN forventes at udløse hovedpine. Der skal lægges plastickanyle
(Venflon) i begge albuebøjninger til indgift af
GTN eller placebo (saltvand) og indgift af kontrast i forbindelse med skanning. Bivirkning af
indsprøjtningen kan være hovedpine eller
kvalme. Der gives en ulempegodtgørelse på
500,00 kroner pr. forsøgsdag.
Krav: Du skal være rask og veje mellem 50 og
100 kg., alder 18-40 år. Du må ikke lide af for
lavt
blodtryk, hjertesygdom eller andre væsentlige
sygdomme.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du får foretaget en knoglemarvsundersøgelse, hvor der udtages ca. 15 ml knoglemarv.
Selve undersøgelsen varer ca. 15 min.
Du skal ligge ned på ryggen ca. ½ time efter
undersøgelsen.
Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er gravid.
Procedure:
Ved undersøgelsen lægges lokalbedøvelse i huden i et område ved hoftebenskammen. Samtidig bedøves knoglehinden. Herefter udtages
knoglemarvsprøven med kanyle og sprøjte. Selve
knoglen kan ikke bedøves, derfor vil du mærke
en kortvarig smerte eller et ubehag, når marven
udtages.
Området på hoftebenskammen kan være ømt i et
par dage efter at undersøgelsen er foretaget.
Udover ubehaget er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.
Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1000
kr.(skattepligtigt, bliver angivet som B-indkomst).

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA 04041.

STUDENTERMEDHJÆLPER
TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE.
Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen i
Kræftens Bekæmpelse søger en medicinstuderende til tobaksområdet.
Arbejdet består primært i litteratursøgning og
videreformidling af videnskabelig litteratur, men
der vil også være mange andre opgaver i forbindelse med vores forskellige projekter. Arbejdsopgaverne spænder vidt og omhandler ikke kun
kræft og tobak. For den rette vil der være rig
mulighed for epidemiologisk forskning, publikationer, opgaveskrivning o.a., men det skal understreges, at der ikke er tale om en forskerstilling.
Arbejdet aftales med de øvrige ansatte og udføres i tæt samarbejde med vores anden medicinstuderende.
Arbejdstiden er 8 timer ugentlig i gennemsnit,
og der er stor fleksibilitet til at tilrettelægge
arbejdet individuelt efter undervisning og eksaminer. Lønnen er efter overenskomst, 100,84
kr./ time.
Flydende dansk skriftsprog er et krav. Der lægges vægt på evnen til skriftlig formulering.
Kortfattet ansøgning med CV sendes til: Overlæge Inge Haunstrup Clemmensen, Forebyggelses og Dokumentationsafdelingen, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til stud.med. Katrine Hedengran Nedergaard på
tlf. 35257628 eller e-mail katrine@cancer.dk

Jakob Møller Hansen, læge, Neurologisk afd. N01,
Amtssygehuset i Glostrup.
Henvendelse på: Tlf. 43232713 E-mail:
jamoha01@glostruphosp.kbhamt.dk

Sted:
Hæmatologisk afd., Herlev Amtssygehus, Herlev
Ringvej, Herlev.
Lægelig ansvarlige:
Overlæge Hans E. Johnsen, hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital.
Overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2012, Rigshospitalet.
Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår i løbet af august og september.
Tilmeldingen skal sendes via e-mail til:
Mandana
Haack-Sørensen:
mahaso01@herlevhosp.kbhamt.dk
Lene
Bindslev:
lenbin01@herlevhosp.kbhamt.dk
Vi skal bruge dit:
Navn
Adresse
Telefon nummer
Vi vil herefter kontakte dig.
Mandana Haack-Sørensen og Lene Bindslev

VÆRELSE TIL LEJE VED
ØSTERBROGADE
Værelse til leje som allerede nu står indflytningsklart til overtagelse hurtigst muligt. Lejligheden ligger på en sidegade til Østerbrogade, nær
Park Café. Værelset er meget lyst, cirka 18 kvadratmeter, og der er adgang til fælles bad og
køkken. Jeg er selv pige og studerende, og ønsker derfor kun kvindelige, studerende ansøgere.
Ansøgere, der vil leje værelset i en længere periode, vil blive foretrukket. Pris: 2900 kroner/
måned, inklusive vand, varme, el, gas, kabeltv
og vask. Depositum 2 måneders husleje.
Kun skriftlige svar – gerne med en kort beskrivelse af dig selv til matilde_jo@hotmail.com

VAMPYRERNE KOMMER

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. december 2004 og et halvt år
frem forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang til optagelse har studerende ved Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet og tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af bestået 1. årsprøve eller tilsvarende
eksamen (et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t. 1.580 kr. pr. måned + 20 kr. i
kollegieafgift. Huslejen inkluderer vand, varme,
el samt rengøring af fællesarealer. Der er adgang til fælleskøkkener og -bad, læse- og
fjernsynsstue, have, tennisbane, billard- og
bordtennisrum, mørkekammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På værelserne forefindes telefon og internetadgang, håndvask og et klædeskab, derudover vil møblement i et vist omfang
kunne stilles til rådighed. Ansøgning skrives på
særlige for Studentergården bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert
(standardformat, laveste A-post-takst), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside
(www.studentergaarden.dk). Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til Studentergårdens efor Bent
Jørgensen, Tagensvej 15, 2200 København N,
senest fredag 1. oktober 2004 kl. 12,00.

Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Instituttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsessteder.
Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minutter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.
Noter i din kalender
Mandag 6. september
Tirsdag 7. september
Onsdag 8. september
Glaskantinen alle dage mellem kl. 10.30 – 14.30
Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde indenfor de sidste 6 måneder.
Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.
Med venlig hilsen
Marianne Christensen
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STUDENTERMEDHJÆLPERE
SØGES
Vi søger studentermedhjælpere, som er på 8.
semester eller derover, og som er interesseret i
at arbejde mindst 15 timer om ugen i løbet af
efteråret.
Du vil blive tilknyttet et forskningsprojekt, hvis
formål er at afdække symptomepidemiologi og
psykosociale behov blandt kræftpatienter. En stor
del af jobbet vil bestå i at gennemgå journaler.
Ønsker du yderligere information, kontakt
cand.psych. Anna T. Johnsen tlf. 3531 6226.
Ansøgninger stiles til Anna T. Johnsen, e-mail:
atj02@bbh.hosp.dk, adresse: Palliativ medicinsk
afd., Bispebjerg Hospital opg. 20D, Bispebjerg
bakke 23, 2400 København NV.

FADLHOVEDFORENING
Ny lønaftale på lægevikarområdet
FADL har indgået endnu en lokalaftale for lægevikarer. Aftalen omfatter samtlige somatiske sygehuse i Ringkøbing Amt og har virkning fra den 1. april
2004.
Der forventes inden udgangen af august 2004 også,
at komme en aftale for hele Sygehus Vendsyssel.
Torsten Bøgh Rasmussen/Louise Hasselström
FADLs Lægevikargruppe
Bo Christensen
Sekr.chef, FADLs Hovedforening
Aftalen indeholder:
·
Hvis en lægevikar vikarierer i en funktion,
hvortil der efter aftale med FAYL normalt er knyttet et tillæg, og hvor ledelsen har udpeget vedkommende til at varetage funktionen, ydes dette tillæg
ligeledes til lægevikaren. Dette betyder pt.:
o
Funktionstillæg på kr. 12.000 pr. år (niveau
31.03.00) for deltagelse i fælles forvagt mellem de
medicinske og ortopædkirurgiske afdelinger på Ringkøbing Sygehus
o
Funktionstillæg på 350 kr. pr. døgnvagt på
gynækologisk/obstetrisk afdeling på Herning Sygehus
·
Funktionstillæg ved ambulancetransport på
kr. 500 pr. transport. Tillægget ydes ikke, hvis behovet for patientledsagelse opstår medens lægevikaren
er i normaltjeneste/dagtjeneste (heller ikke selv om
transporten slutter efter tjenestens ophør)
·
Kvalifikationstillæg – kompetence på kr.
6.600 pr. år (31.03.00) til lægevikarer, der har haft 3

FADL

måneders ansættelse på samme afdeling. I beregningen af de 3 måneders ansættelse medregnes ansættelse på andre afdelinger indenfor samme center i
Ringkøbing Amt. Desuden medregnes ansættelse indenfor samme speciale på en afdeling udenfor Ringkøbing Amt. Relevant tidligere ansættelse udenfor
Ringkøbing Amt dokumenteres af lægevikaren i forbindelse med ansættelsen
·
Kvalifikationstillæg – uddannelse, - der ydes
et tillæg på kr. 4.300 pr. år (niveau 31.03.00) for
bestået 2 FADL-forberedelseskurser, som skønnes
relevante for afdelingen

KNAS MED FERIEPENGENE ?
Mange studerende arbejder i forskellige jobs under
studierne og oplever diverse mere eller mindre seriøse arbejdsgivere.
Senest har FADL behandlet en henvendelse fra et
Odense-medlem om hjælp til at få sine lovpligtige
feriepenge. Andre gange opleves at arbejdsgiveren
er gået konkurs, og her har FADL foranlediget, at
der sker udbetaling af feriepenge/løn fra Lønmodtagernes Garantifond.
Oplever du det samme eller noget lignende fx manglende ansættelsesbevis, - er du altid velkommen til
at ringe eller maile til FADL.
FADL-sekretariatet, Hovedforeningen
Torben Conrad
Faglig sagsbehandler
e-mail: toc@fadl.dk eller tlf.: 3532 7479
Hotline : 2875 7479

FIK DU DEN RIGTIGE LØN SOM
LÆGEVIKAR I NORDJYLLAND
(SYGEHUS VENDSYSSEL)

FADL har underskrevet en lokallønsaftale med Sygehus Vendsyssel, som giver løntillæg til lægevikarer.
Aftalen omhandler følgende sygehuse: Hjørring-Brønderslev Sygehus, Frederikshavn Skagen Sygehus.
Aftalen har tilbagevirkende kraft i det den har virkning fra den 1. oktober 2003, hvorfor de studerende
der har haft vikariater i sommer omfattes af aftalen.
Se FADL´s øvrige aftale på www.fadl.dk
Bo Christensen
FADL, Hovedforening
Aftale mellem FADL og Sygehus Vendsyssel (resume)
Forhåndsaftalen er gældende fra den 1. oktober 2003,
de angivne beløb er på 31/3 2000-niveau
Funktionsløn
Patienttransport
400 kr. pr. transport uden for dagtiden/dagtjenesten
(mandag – fredag fra 08.00 – 15.30)
Særlige funktioner
Parterne kan aftale tillæg for særlige funktioner/funktioner af særlig kompleksitet.
Kvalifikationsløn
Tillæg for FADLs forberedende lægevikarkurser
Der ydes kvalifikationstillæg på kr. 4.800 pr. år
(31.03.00- niveau) for et bestået kursus af de af 5 FADLforberedelsekurser til lægevikariater, hvis kurset skønnes relevant for afdelingen. Der kan max ydes 1 tillæg.
Erfaringer fra tidligere vikariater
Der ydes et tillæg på kr. 6.000 pr. år (31.03.00) for 3
måneders samlet ansættelse. Tillægget ydes fagspecifikt,
således at arbejde på lignende afdelinger ved andre
sygehus medregnes. Kun måneder indgår i de 3 måneders anciennitet, dvs. dage og uger medtælles ikke.
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FADL I KØBENHAVN
Kursus i avanceret
genoplivning.
FADL afholder kursus i avanceret
genoplivning:

mandag den 27.
september samt onsdag
den 20. oktober
fra klokken 16.20 til 21.30
på Dansk Institut for
Medicinsk Stimulation,
Anæstesiologisk afdeling,
Herlev Sygehus, lokale
53K1.
Undervisningen vil give ventilatører,
andre FADL-vagter, studerende i
lægevikariater samt snart nyuddannede læger kvalifikationer til at yde
avanceret hjertestopbehandling.
Som en del af undervisningen er
færdighedstræning samt cases.

Tilmelding sker via
FADL’s hjemmeside

www.fadl.dk
hvor du også kan
læse mere om kursets
indhold.

Kittelgejl
På FADL’s sekretariat i lokale 1.2.7a
kan alle medlemmer af FADL komme
og hente diverse kittelgejl til brug i
klinikken.
Vi har EKG-linealer, journalkoncept,
pædiatritryllestave og meget andet.
Studerende i klinik i psykiatrien eller i
lægevikariat i psykiatrien kan afhente
Hamilton depressions- og angstskala
på FADL’s sekretariat.
Til november udkommer den nye ”lille
grønne” medicinfortegnelse. Alle
medlemmer af FADL, der er på den
gamle studieordnings fase II eller på/
over ny studieordnings 4. semester
kan til november komme og afhente et
nyt eksemplar af medicinfortegnelsen.
Husk også, at alle medlemmer én
gang i løbet af studietiden kan afhente
et gratis lægemiddelkatalog på
FADL’s sekretariat.

FADL i København er
flyttet!
Nu finder du FADL’s
sekretariat i lokale
1.2.7a, stadig lige
over den store
kantine.
Åbningstider er
man-, tirs- og fredag
fra 10.00 til 12.00
samt fra 13.00 til
15.00.
Telefon: 35327490
Mail: kkf@fadl.dk
Du kan møde de
studenteraktive i FADL
hver tirsdag eftermiddag,
hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros
eller bare en masse gode
ideer til de aktive i FADL,
så kom forbi!

FADL’s studiekalender 2004/2005 er endelig
kommet.
Alle medlemmer af FADL kan hente et
eksemplar i sekretariatets åbningstid.

FADL
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VAGTBUREAUET

KURSUSPLANERNE ER KLAR!
Efterårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden.
Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på København derefter et klik på Kursusplaner og alle kurserne vil vælte frem.
SPV - VT - Børne –SPV - Brand og Genoplivning.
(BVT – EKG og Blodprøvetagningskurset er ikke fastlagt endnu. Hold øje med MOK og www.fadl-vagt.dk
Kurserne vil blive annonceret her når de er klar.)

HOLD 1516
SPV hjemmehold med VT-løn søger nyemedlemmer.
Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose.
Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Dette
indebærer bl.a. personlig pleje, påklædning og forflytning vha. lift fra seng til kørestol. Patienten får til tider
C-PAP i løbet af dagen, og bruger desuden BI-PAP
nogle timer om natten. Patienten er klart tænkende og
har et intakt sanseapparat. Patienten kan ikke tale,
men kan kommunikere vha. en staveplade og laserpen. Jobbet kræver stor tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskift kl. 07 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden skal man have to dagfølgevagter og en
natfølgevagt. Dette aflønnes.
Løn: pt. ca. 167 kr/time.
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga.
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende, og hvis du samtidig er
I besiddelse af et kørekort, er det en exstra fordel.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 9. september 2004 til
Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger:
maibang@hotmail.com.

Mai

Bang

Poulsen

Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drømmer om, klik på send og du er tilmeldt.
Tilmeldingsskemaerne finder du på hjemmesiden.
Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagtbureauet.
Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt – altså efter deadline på de respektive kurser.

BIOPSIHOLD 1611 PÅ
HÆMATOLOGISK AFD. L, KAS
HERLEV,

Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404
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.

søger et nyt medlem pr. 1. oktober 2004
Vagterne afholdes mandage og torsdage i tidsrummet
9:00 – 15:00 og aflønnes
med VT-gennemsnitsløn og holdtillæg.
Krav:
· Mindst 8. sem., men ansøgere, som ej er på 10. sem.
foretrækkes, (se postscriptum)!
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 2-3 følgevagter. (lønnede), i løbet af
september.
· Kunne afholde 3 - 4 vagter månedligt.
Ansøgningsfrist: Mandag den 6. sept. 2004 til Vagtbureauet.
Evt. yderligere oplysninger: Siri, tlf. 2636 8597
PS: Hold 1611 er et lille hold, og alle på holdet er
faktisk på 10. sem.,
hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt i forbindelse
med eksamensperioder.

HOLD 1603 SØGER NYE
BLODPRØVETAGERE.
Hold 1603 tager blodprøver på Rigshospitalets forskellige afdelinger alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
På den måde er man aldrig alene på arbejde, og har
altid nogle at hygge sig med.

Krav til dig som ansøger:
· Du skal kunne tage blodprøver.
· Du skal kunne tage tre følgevagter i starten af oktober (sidst i september).
· Du skal kunne deltage i holdmøde den 21. september
og i de efterfølgende holdmøder.
· Du skal kunne tage minimum 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist er onsdag den 15. september 2004
klokken 12.00. Ansøgninger sendes til Vagtbureauet,
hvor et fortrykt ansøgningsskema også kan afhentes.
Ønsker du yderligere information kan du kontakte holdleder Karen Boje på boje@fadl.dk.
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BASISGRUPPER
NYT FRA
STUDENTERPRÆSTEN
Jeg er på banen igen efter ferien
med aktiviteter og tilbud af
forskellig slags.

Herunder kan du læse om de mere udadvendte
tiltag, men du skal huske, at jeg som studenterpræst også altid står til rådighed som samtalepartner.
Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig
anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan
dukke op i mine træffetider, som fremgår af vores hjemmeside www.sund.ku.dk/praest, eller
lave en aftale på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93
eller på mail pnh@adm.ku.dk
Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal
giftes eller have dit barn døbt.
Med ønsket om et godt semester,

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Arrangementer:
Gud og overlægen - hvad er forskellen?
Velkommen på medicinstudiet til nye studerende!
Nu skal du i gang med din uddannelse, så du
inden længe kan frelse Verden fra sygdom og al
lidelse – eller stræber du snarere efter prestige
og højt betalt arbejde i medicinalindustrien?
Hør studenterpræstens korte amoralprædiken til
dig og de andre nye medicinstuderende.
Bagefter vil der være tid til hyggelig samtale
både med præsten og medstuderende. Der vil
også være lidt til halsen og til maven.
Tid: Tirsdag den 14. september kl. 17.00
Sted: vi mødes ved studenterpræstens kontor,
lokale 15.2.1 på Panum Instituttet
Efterårsmøde
Mød Johannes Møllehave, lektor Peter
Schepelern, ”Cross Schack & Ostermann”, digteren Søren Ulrik Thomsen og studerende og
studenterpræster fra hele landet.
Nærmere oplysninger kommer senere.
Tid: 2.-3. oktober
Sted: København
Strikkeklub
”Den Røde Tråd” - strikkecafé
Det er dejligt at strikke. Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne og så kommer der noget
ud af det. Og selvom man sagtens kan strikke
alene, giver det en ekstra dimension at strikke
sammen med andre.
Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et
par strikkepinde mellem hænderne eller om du
er en erfaren strikker.
Den sidste torsdag i måneden strikker vi helt til
kl. 20, med et lille aftensmåltid indlagt kl. 17.3018.30. Tilmelding til spisning er nødvendig senest mandagen i forvejen. Pris kr. 35,Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på
studenterpræstens kontor.
Tid: Torsdage 15.30-17.30; sidste gang 16. december
Aftenstrik: Sidste torsdag i hver måned strikker
vi helt til kl. 20.00
Tilmelding til spisning: Senest mandagen i forvejen til lotz@adm.ku.dk eller på 35 32 70 94
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr.
30
Studiekreds
”Liv - og hvad deraf følger” - studiekreds
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uorganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man
koble en teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er også mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad
karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr?
Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i
forlængelse heraf kunstig intelligens.
Studiekredsen foregår sådan, at man til hver
gang læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som
man drøfter i fællesskab. Ofte vil en fra kredsen
påtage sig indlede og komme med forklaringer
til teksten. Studiekredsens ledelse finder tekster og sørger for at fordele dem, men alle er

velkomne til at komme med forslag til tekster
som kan tages op.
Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai
Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.
Nye deltagere er velkomne.
Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl. 20.00 og
til ca. 22.00; første gang 28. september
Sted: ”Johannes på torvet”, Skt. Hans Torv nr.
30
Andagtsrummet
Hvis du trænger til et pusterum, et par øjeblikkes stilhed, ro til en bøn eller almindelig
eftertanke, er du velkommen til at bruge andagtsrummet. I rummet findes et lille udvalg af litteratur om især kristendom og islam, som du gerne
må bruge på stedet. Der findes yderligere litteratur, som du kan låne, på studenterpræstens
kontor.
Andagtsrummet kan bruges af alle uanset tro –
eller mangel på samme. Du kan enten skrive dig
på ugeskemaet eller gå direkte ind, hvis lokalet
er ledigt. Det fremgår af en seddel på døren.
Tid: Døgnet rundt – året rundt
sted: Andagtsrummet ligger ved siden af
studenterpræstens kontor på Panum i lokale 15.2.3
Følg med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/
praest. Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret om vores aktiviteter.

PIT INFO-AFTEN

Torsdag d. 9. september kl. 19.00
Lille Mødesal
Tag med IMCC PIT (Praktikanter I Troperne )
til Afrika, Bolivia, Cuba eller Indien
Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte ?
Går du rundt med en lille tropemediciner i maven ?
Trænger du til en pause fra bøgerne ?
Eller er du bare nysgerrig ?
Så kom til informationsmøde d. 9. september om
PIT og vores programmer : Hvad laver PIT ?,
Hvad kræves der for at blive udsendt med PIT ?,
Hvordan søger jeg
Men først og fremmest : Få en fornemmelse af
hvordan det er at leve og arbejde under en anden
kultur og et andet sundhedssystem.
Der vil være foredrag, billeder og røverhistorier
fra tidligere udsendte. Og nok også kage.
Med tropisk hilsen
PIT

FØRSTE PIT-MØDE

(Praktikant i Troperne, IMCC)

BAMSELÆGER!!!
Så er tiden for Bamsehospitalet 2004 ved at
nærme sig. Det løber af stablen onsdag d. 15/9 og
16/9-04 i Fælledparken, begge dage kl. 9-15.
Kunne du tænke dig at være bamselæge, så se
her:
Har du lyst til at afprøve din kommunikationsevne med børn?
Har du lyst til at være med til at give børn et
mindre skræmmende billede af at gå til lægen/
komme på hospitalet?
Har du lyst til en hyggelig sensommerdag i
Fælledparken?
Kan du møde op til det obligatoriske infomøde
mandag d. 13/9 om aftenen på Panum?
Så skriv en mail til lottenilsson65@hotmail.com
senest d. 7/9-04 og fortæl i hvilket tidsrum, du
har lyst til at være bamselæge
(hver bamselæge vil få 1-2 timer i
aktion).
Ingen faglige forudsætninger påkrævet, 1.-13. semesterstuderende
er velkomne. Yderligere spørgsmål
omkring det at være bamselæge
kan rettes til ovennævnte adresse.

Bamsevenlige hilsner fra
Bamsehospitalsarrangørerne.

SEXEKSPRESSENS
FØRSTE MÅNEDSMØDE!
Få en god start på semesteret – kom til
Sexekspressens månedsmøde:
Torsdag d. 2/9
kl. 17.00-18.30
Fadl’s mødelokale
Bonus:
Vores nye fancy, længeventede
hjemmeside
vil blive fremvist på storskærm
!!!!!

Mandag d. 6. september kl. 16.00
Vi mødes på IMCC-kontoret for at planlægge
efterårets info-møde og gøre klar til at modtage
ansøgninger. Både nye og gamle medlemmer er
velkomne.

Med tropisk hilsen
Dan Brun Larsen

HVOR VIL DU HEN?

Næste sommer er der igen mulighed for at komme
på forskningsudveksling med IMCC.
Hvor synes du det evt. kunne være sjovt at komme
hen, hvor tror du andre gerne vil hen?
Hjælp os med at forbedre dine og andre studerendes muligheder.
Skriv en ganske uforpligtende mail til
nore@imcc.dk
…og gæt på hvad de unge gerne vil have…
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Det Medicinske Studenterråd afholder

ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG
OPSTILLINGSMØDE TIL STUDIENÆVNET FOR MEDICIN
ONSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL 16

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Beretning fra udvalg og tillidsposter
4.
Godkendelse af revideret regnskab
5.
Fremlæggelse af budgetforslag
6.
Indkomne forslag
7.
Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:
Formand
Økonomisekretær
Kontaktperson til FSR
Kontaktperson til Studienævnet
Menigt medlem af bestyrelsen
8.
Valg af revisor
9.
Valg af MSRs kandidater til Studienævnet for Medicin
10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser, herunder Universitetsbogladen
11. Nedsættelse af og valg til udvalg under
MSR
12. Eventuelt
Alle medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København er velkomne. Alle har stemmeret. For at repræsentere fagrådet i udvalg under MSR og Studienævn samt besidde øvrige tillidsposter, skal
man som minimum have været tilstede ved 3
MSR-møder. Det forventes ligeledes, at man
har orienteret sig om fagrådets vedtægter, tidligere beslutninger og den forpligtigelser overfor fagrådet, der følger med udvalgs- og tillidsposter. Der kan dispenseres for antallet
af MSR-møder.
Forslag til behandling under punkt 6 samt forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general forsamlingen dvs. onsdag den 8. september. Fagrådets vedtægter kan findes på fagrådets
hjemmeside www.studmed.ku.dk/msr

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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Fagrådsdag 28-08-04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Formalia
Nyt fra semestrene
Nyt fra udvalg
Nyt fra studienævnet
Syge/reeksamen
Status for igangværende projekter
Handlingsplan for efteråret 2004
Udfærdigelse af politikpapirer
Valg 2004
Udvalgsposter
Fagligdag/fakultetsdag
Rusbogen i fremtiden
PR i forhold til de nye stud.med
Bevilling af midler
Bogmarked
Mødekalender
Meddelelser
Evt.

Tilstede:
Helene Hvidman, 6. sem, Peter Bonde, 9. sem,
Christina Jensen-Dahm, 7. sem., Kirstine Fossar, Fabritius, 8. sem, SabrinaEliasson, 4. sem.,
Eva Wetke, 5. sem., Rune Tønnesen, 6. sem.,
Simon Serbian, 10. sem., Bo Biering Sørensen,
11. sem.

1. Formalia
Helene valgt som ordstyrer
Anne valgt som referent

2. Nyt fra semestrene
5. semester fik rykket offentliggørelsen af deres
eksamensresultater til senere uden det blev
kommunikeret ordentligt ud.
8. semester fik også rykket offentliggørelsen af
deres eksamensresultater til senere uden det blev
kommunikeret ordentligt ud. Desuden var der
fejl i eksamen og vagterne kunne ikke svare på
spørgsmål eller få fat i eksamensansvarlige. Semesteret vil gerne skrive til studienævnet.

3. Nyt fra udvalg
1 semester udvalget har haft møder i sommeren.
Der er udarbejdet målbeskrivelser for basal
humanbiologi. Kemi-testen er færdig og klar til
at sende ud til de studerende. Der er udarbejdet
en køreplan for HR som Anne tager med til 1.
HR-møde.
IMBG: Der kommer nye regler for laboratorierne. Arbejdstilsynet kunne finde på at lukke
laboratoriet. Pernille Due er orienteret og hun
har orienteret dekanen. Emnet tages op i sundrådet.

4. Nyt fra studienævnet
Kursusplanen for 9. semester er godkendt. Der
bliver en stor skriftlig eksamen efter 9. der er
mere klinisk relevant end den efter 8. samt en
OSKE-eksamen. Log-bogen mangler.
Planlægningen af 10. semester er godt i gang og
følgegruppen er i gang med 11.

Studerende har krav på at få en gennemgang af
deres eksamen. Enten en forelæsning eller en
personlig gennemgang.Udvalget vedr. integreret
eksamen har afleveret deres rapport.5. Syge/
reeksamen
Ministeriet er opmærksomme på de høje
dumpeprocenter på 4. og 5. semester og derfor
kunne reeksamen blive presset ned over hovedet på os.
Der skal afholdes et separat møde om dette i
starten af oktober, hvor folk kan møde op og
give deres holdning til kende. Sabrina og Kirstine laver nogle konkrete forslag inden da.

6. Status for igangværende projekter
Udeblevne undervisere. Det tages med til studielederen.
Betaling for ekstraundervisning: Emnet tages
videre til studielederen, der kan bede om en evaluering af problemet.
Revision af 1-5 semester: Der bliver formentlig
to forskellige forslag til studienævnet, der så må
tage stilling til dem.
Målbeskrivelser: Der er kommet målbeskrivelser på basal humanbiologi og der kommer på
almen patologi.
Ingen udvikling på bogkatalog
TAS-revisionen: Der er ingen udvikling.
Kommunikationsundervisningen: Bør samles
hvis de studerende skal have udbytte af det.
Klinikudvalgenes rolle: MSR-formanden vil
kontakte de studerende i klinikudvalgene løbende.
Computer til eksamen: Udvalget arbejder på det.
Der kunne formentlig blive mulighed for at tegne
i hånden på en lille skærm.

7. Handlingsplan for efteråret
2004

året kan der laves en weekend-tur, hvor MSR’s
værdigrundlag diskuteres mere indgående.

9. Valg 2004
Generalforsamling bliver d. 22-09-2004 kl.
16:30. Formanden agter ikke at genopstille.

10 Udvalgsposter
Der skal skrives et brev til studieledelsen samt
de semesteransvarlige om, hvem der er aktive
samt om at de semesteransvarlige skal indkalde
til et vist antal møder.
11-12 semester udvalg: Bo kunne overtage dette
hvis der er én, der kan tage 7. Kirstine kan tage
7. hvis nogen kan tage 6. Eva tager 3. semester.
Christina vil gerne ud af 2. semesters udvalg.

11. Fagligdag/fakultetsdag
Der er bevilget penge til bedste stand. Det bliver på 1250 kr. Vores egen stand bliver tip en
13-er med præmie. Der skal også være information om den gamle og nye universitetslov. Gerne
med oplæg fra studenterrepræsentanten i den
nye universitetsbestyrelse.

12 Rusbogen i fremtiden
Liv og Anne opbygger et forslag til en ny rusbog.

13. PR i forhold til de nye stud.med
Oplæg gik godt på rusturen og på fsr’s rusarrangement. Forslag om, vi skal ud på alle rusture næste år. Desuden skal vi ud på alle HRmøder igen.

14. Bevilling af midler
Der er endnu ikke bevilget penge til konferencemiddagen ved Aimee-konferencen.

Frit lærebogsvalg
Målbeskrivelser
1-5 revision:
4-5 semester revision: Eva, Simon og
Helene arbejder i September med deadline midt
i oktober.
Integreret eksamen vs. organkursus eksamen: Tages op på et MSR-møde.
Syge/reeksamen.
Revision af ny studieordning overordnet.
Bedre kontakt til klinikudvalgene.
Computer til eksamen
Stormøde: Emner: Kernepensum og blokeksamen. Der skal findes oplægsholdere. Gruppen finder dem, men forslag er velkomne.
I foråret kan der laves en weekend-tur, hvor
MSR’s værdigrundlag diskuteres. Dette er en
opgave for den nye bestyrelse.

15. Bogmarked

8. Udfærdigelse af politikpapirer

18. Evt.

Der skal laves et dokument, der kan præsentere
MSR’s værdigrundlag og mål på fagligdag. I for

Afholdes d. 10/9. Bjarke er ansvarlig. Når lokale og tid er klarlagt skal det annonceres både i
mok og på punkt.ku.dk.

16. Mødekalender
MSR-møder kl. 16:, 9/9, 30/9, 28/10, 2/12, Julefrokost: d. 11/12, Generalforsamling d. 22/9
16:30, Stormøde 16/10, Årsfest på universitetet 11/11, FADLs landsmøde d. 12-14 november i Odense., SUPU-weekend 17-19 september, Studienævnsmøder:, 10/8 ,10/9, 5/10, 2/11,
7/12

17. Meddelelser
Nøgler virker til det nye kontor fra mandag 30/
8

Børnepasning på Panum? Sabrina er i gang med
punktet.

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

22

STV

Stillingsopslag

1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN

og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer,
der kan opstå.

Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 5. oktober 2004 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er studerende ved
lægevidenskab.
Som studievejleder er man ansat 60 timer/måned i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt
i august (optagelse og semesterstart) og
i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til
uge mellem 10 og 20 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken.
På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 720 timer. Timelønnen er ifølge
gældende overenskomst (Faglig vejleder,
Speciel – SUL) kr. 151,01 i timen.
ARBEJDSOMRÅDERNE I STUDIEVEJLEDNINGEN ER:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled
mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side
er man forpligtet af de gældende regler

MØDER OG KURSER
Hver tirsdag eller onsdag mødes alle
studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de
studerende, fx. om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt opsøgende
vejledning med eksamenshjælp.
Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet.
MERITOVERFØRSEL FRA ANDRE STUDIER
Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved
andre uddannelsesinstitutioner, og i den
forbindelse assisterer vi Studieadministrationen i udarbejdelsen af alternative studieplaner.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en
del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt.
Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der
vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har
kendskab til forhold i, og omkring uni-

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN &
DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING
UGE 36
Dag

Dato Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

30/08
30/08
01/09
01/09
01/09
02/09
03/09
03/09

1000 – 1300
1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
1600 – 1900
1400 – 1700
0900 – 1200
1000 – 1200

Ture Karbo
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Ulrik Bodholdt
Gordon Thomas Jehu
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb

0900 – 1000
1900 – 2000
0900 – 1000
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1200 – 1300

UGE 37
Dag

Dato Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

06/09
08/09
08/09
09/09
09/09
10/09

1600 – 1900
1000 – 1200
1000 – 1300
0900 – 1200
1400 – 1700
1000 – 1200

Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Ditte M. S. Christensen
Camilla Grønlund Hiul
Gordon Thomas Jehu
Tina Gottlieb

1900 – 2000
0900 – 1000
0800 – 0900
1300 – 1400
1200 – 1300

Medicin
Medicin
International
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
International

Medicin
International
Medicin
Medicin
Medicin
International

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til en samtale, da kan du møde op i starten af
vores træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.3

versitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der foretrækkes en ansøger, der er
tidligt i studiet, dog med minimum 1.
studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team
sammen med de øvrige studievejledere,
hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen
af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt
være indstillet på at arbejdet kan betyde
at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden
mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion
til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse
i
Undervisningsministeriets
studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.
Der skal med ansøgningen vedlægges et
urenset attesteret eksamensudskrift.
ANSØGNINGER STILES TIL:
Studienævn for Medicin
Att. Anne-lise Schulze Andersen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være studieadministrationen i
hænde senest 20. september 2004 klokken 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 40
Yderligere oplysninger kan
indhentes ved henvendelse til
studievejledningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf.: 35
32 70 91.

BASISGRUPPER
SCOREBOGEN 2004

INVITATION TIL
SUNDRÅDSMØDE DEN
16. SEPTEMBER 2004 KL.
16.00  MØDET
AFHOLDES I

7.kkk1-6
02-sep

11:00

LU

03-sep

12:00

LU

09-sep

13:15

LU

09-sep

16:00

LU

09-sep

16:15

LU

9. sem
9.KRH 03-sep
9.KKK 03-sep
9.KKA 03-sep

11:20
11:20
11:20

LU
LU
LU

Vigtigt! Hvis dit holds billed-tid ser
helt umulig ud ifh. til Jeres skema,
så send venligst en mail til
tider@scorebogen.com

10. sem
10.KRH1-6
10.KKK1-4
10.KKA1-5

10-sep
10-sep
16-sep

14:00
14:00
10:00

Teilum
Teilum
Lil Aud,Herl

OBS! basisgrupper og semesterfri:
skriv selv til tider@scorebogen.com
hvis I vil med i bogen.

11. sem
11.KRH1-8
11.KKK1-6
11.KKA1-4

14-sep
14-sep
14-sep

12:00
12:15
12:15

Teilum
Teilum
Teilum

12. sem
12.KRH1-6
12.KKK1-4
12.KKA1-5

16-sep
16-sep
16-sep

10:00
11:00
12:00

Teilum
Teilum
Teilum

13. sem
13.KRH1-4
13.KKK1-4
13.KKA1-3

20-sep
20-sep
20-sep

15:30
15:30
15:30

Ved Au.4062
Ved Au.4062
Ved Au.4062

Så er det tid til billedtagning til dette års billedog adresse-bog
ca. 10 ildsjæle har stukket hovederne sammen
for at lave en, om muligt, endnu bedre bog end
sidste år.
Så husk at minde dig selv og dine holdkammerater
om hvornår I skal have taget billedet, for det er
nemlig også dér at bogen kan forudbestilles.

Derfor: husk tiden og medbring kr.
50,- kontant, hvis du vil have
Panums mest læste bog...

Tjek også

WWW.SCOREBOGEN.COM
Mere info følger i næste MOK

TIDER FOR BILLEDTAGNING
TIL SCOREBOGEN 2004
dato
kl
1. sem
101-102-103-104
07-sep 11:00
105-106-107-108-109-110
07-sep 13:00
2. sem
201-202
10-sep 13:00
203
09-sep 10:00
204-205-206
09-sep 12:00
207-208-209
09-sep 11:45
210
06-sep 16:00

sted

LU
LU

LU
LU
LU
LU
Forhal, Panum

7.krh1-6

8. sem
8.kka1-3
8.kkk1-6
8.krh1-3

INTRODUKTION TIL
HUSGRUPPEN

Vi er en basisgruppe på Panum, der hører til
nede i studenterklubben. Vi står for at arrangere
café, fester, fredagsbar og meget andet. Hvis du
synes det lyder som noget for dig så kom til
vores mandagsmøde mandag d. 6. september kl
16.00 i studenterklubben og efterfølgende introduktion til klubben. Vi regner med at lave lidt
mad bagefter så vi kan lære hinanden lidt bedre
at kende. Vi glæder os til at se jer.
Mvh. Husgruppen

3. sem
301
09-sep
302
09-sep
303
13-sep
304-305-306-307
13-sep
308-309 09-sep
310
09-sep
4. sem
401-402-403
04-okt
404-405-406
04-okt
407-408-409
04-okt
5. sem
501-502
503
504-505
506
507
508-509

12:30
11:45
12:00

LU
LU
LU

13:00
13:00
12:30

Kemigang
LU
LU

12:00

LU

Kom alle mand kom kom, til første lange fredagsbar i studenterklubben. Vi starter kl. 11.00 og
slutter kl. 24.00 på fredag d. 3. september. Indgang kun for studerende på Panum-instituttet
(husk studiekort) og vinterstartere, der har deres optagelsesbrev med. Dørene lukker 23.30 og
baren lukker 23.45.

13:15

Kemigang

Vi ses til en kæp i øret! Mvh Husgruppen

13:00

Kemigang

FØRSTE LANGE
FREDAGSBAR

Husgruppen præsenterer

SEMESTERSTARTSFEST
17-sep
21-sep
21-sep
21-sep
21-sep
13-sep

12:00
10:00
09:45
12:00
10:00
10:00

6. sem
6.KKA1-3 10-sep 11:00
6.KKK1-3 08-sep 13:00
6.KRH1-3 08-sep 12:00

LU
LU
LU
LU
LU
TA

Kemigang
Kemigang
LU

LØRDAG D. 11/9

billetter kan købes i klubben fra tirsdag d. 7/9
mere info følger i næste MOK
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FADL´s mødelokale.
Derfor er det vigtigt, at basisgrupperne kommer
til mødet!
Mødet skal dels ses som et formøde til det møde
med dekanatet, der ligger den 20. september
kl. 14.00 og dels som en mulighed for at diskutere det samarbejde, der lige nu er med
dekanatet.
Dagsorden
1) Velkomst ved formanden
2) Det fremtidige arbejde og eventuel ny struktur
3) Medicinernes studenterhus
4) Dekanatmødet
5) Næste møde – hvad kunne vi tænke os at
diskutere
6) Valg 2004
7) Evt.
Ad. 1)
Fra Sundrådets vedtægt kan bl.a. læses:
§2. Sundrådet har til formål at varetage de studerende interesser ved Det Sundhedsviden-skabelige
Fakultet og repræsentere de studerende i forhold til fakultetet.
§3. Sundrådet består af Forenede Studenterråds
fagråd på Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet og fremmødte studerende fra studier
ved fakultetet.
Arbejdet i Sundrådet har primært bestået i at
koordinere arbejdet i fakultetsrådet. Det har
betydet, at det har været personerne, der var
aktive i fagrådene, der har deltaget i arbejdet.
Den del af arbejdet er det vigtigt at fortsætte,
men vi vil gerne prøve at arbejde bredere med
§2. Dette møde er et forsøg på netop dette.
Ad. 2)
Dette skal ses som et diskussionsoplæg til mødet.
For at sikre, at der er det størst mulige udbytte
af vores møder med dekanen har vi i
Sundrådet diskuteret, om en større koordinering
kunne hjælpe til dette. Derfor vil vi gerne
diskutere en ny struktur, hvor vi bruger Sundrådet som platform for arbejdet ift. dekanatet.
Det betyder, at informationen til og fra dekanatet går igennem formanden for Sundrådet, der
sørger for at koordinere, at de rigtige grupper
får de rigtige henvendelser. Det giver to klare
fordele. For det første vil en enighed mellem
alle grupperne veje tungt, når vi går til møde og
for det andet, vil det give en større grad af
gennemskuelighed; både for grupperne og
fagrådene og for dekanatet.

Jesper Luthman,
formand for Sundrådet
luthman@fsr.ku.dk // 60 95 88 35
Fagrådene
Basisgrupperne
Indvalgte i studienævn og
institutbestyrelser
LÆGEAMBULANCETJENESTEN OG
DEN MEDICINSKE PATIENT
Overlæge og leder af lægeambulancetjenesten i
H:S Søren Loumann vil fortælle om den medicinske patient i prehospital sammenhæng.
Emnerne vil være diagnostik og behandling af
akutte medicinske tilstande.
22 september kl. 16.00 - 18.00 i konference 1 på
RH.
Tilmeldingsfrist 17 september til Søren på mail:
stagelund@stud.ku.dk

7. sem
7.kka1-3
27-sep

11:00

LU

02-sep

11:00

LU

03-sep

12:00

LU

7.kka4
7.kka5
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BASISGRUPPER

FILMKLUBBEN INDKALDER!

Indkaldelse til filmvælgermøde i filmklubben P8n.
Filmklubben er et sted for folk der gerne vil se film og nyde et åndehul i studierne. Vi viser film torsdage kl. 20, og baren er åben med øl, vand og slik, før, under og
efter filmen.
Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. i indmeldelsesgebyr kan møde op til en gang film og hygge samtlige aftener på hele semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklubben fungerer. Vi vælger filmene, vi stiller udstyr op, vi sørger for hyggelig atmosfære og meget andet. Vi har en
madklub, hvor man for en slat penge kan spise et udsøgt hjemmelavet måltid.
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive til forfriskninger i baren efter filmen. Det kræves ikke, at man hverken er medicinstuderende eller studerende andet
steds, bare man synes det kunne være sjovt. Vi er altid interesserede i nye medlemmer.
Til filmvælgermødet mødes alle der kunne være interesserede i at være aktive medlemmer. Vi vælger film i forskellige kategorier og genrer. Filmene vælges ud fra
Egmont visions lidt begrænsede udvalg, så alt er desværre ikke muligt at vise, men meget er dog. Valget af film tager tid, da det gøres med omhu, så vi spiser lidt
mad sammen ved lejligheden.
Mødet finder sted i Studenterklubben på Panum torsdag d. 9. september kl. 16.30. Skulle Studenterklubben ikke være ledig, rykkes mødet til Panum kantinen (er dette
tilfældet sættes en seddel på døren).
Spørgsmål kan stilles på ejnar2500@sol.dk.

Vel mødt
Venlig hilsen Filmklubben P8n.

PANUMKORET
SØGER NYE
SANGERE.
Panumkoret er et blandet
amatørkor med knap 40 studerende fra Københavns Universitet samt andre uddannelsesinstitutioner i københavnsområdet. Vi øver hver tirsdag fra
kl. 17.30-19.45 I Sct. Stefans
kirkes menighedslokale – Karmel på Nørrebro.
Hvert semester afholder vi
mindst to koncerter, nogle
gange med solister ude fra, og
nogle gange i samarbejde med
andre, f.eks. et orkester. Vores repertoire er blandet dog
med hovedvægt på det klassiske.
Vi tager hvert semester på en
korweekend. Disse weekender
er foregået på et slot i Sverige, i en præstegård på Stevns,
i en lille hytte out of nowhere,
og hvor vi ellers har fundet
husly. Dagene med sang
kulminerer som regel med en
koncert, og i hvert fald altid
med en fest.
Vi arbejder seriøst med korsangen, og der forventes både
møde- og indsatsdisciplin. Samtidig består Panumkoret af socialt anlagte mennesker, som
sjældent lader en anledning gå
forbi uden at fejre den. Kort
sagt: et seriøst og festligt kor.
Hvis du har lyst til at synge
med og har et rimeligt kendskab til noder så ring eller mail
til:
Jon Hollesen (dirigent) Tlf:
35369636/22417901, E-mail
jon.hollesen@mail.dk
eller
Esben Rune Hansen, Tlf:
26952552,
E-mail
esben@itu.dk

