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Det sker i ugen

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 2, årgang 37 udkommer

Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

Semeserstartsfest!

Søndag:

Lækre lækre tømmermænd

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

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

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

Tirsdag:

Denne

redaktion
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Leder
Da vores allesammens chefredactuer Gondo denne mandag var udenlands blev redaktionen overrendt af egern.
Uden Gondo stod den resterende bande sørgelige praktikanter på redaktionen magtesløse overfor de hærgende
horder af skæve egern. Vi beklager!
Her på redaktionen blev vi dog så imponerede over et enkelt lille egerns evner, at vi besluttede at gøre det til ny
praktikant på MOK. Velkommen til Martin!
/Mogens (MOK-red.)

Styrende Organer
INDTEGNING  VINTEREN 2004/05

Indtegning til eksaminer og tentamener under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet (for ovenstående
uddannelser) finder sted:

Mandag den 13. september 2004, kl. 9.0014.00

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 anbefale 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”.

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

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”).

PANUMPOSTEN
NR. 16 - 27/8 2004

Indstilling til fakultetets
undervisningspris på 50.000 kr. inden
20.september
Ved arrangementet Fakultetsdag og Faglig dag den
7. oktober uddeler
fakultet en undervisningspris i form af et rejselegat
på 50.000 kr.
Indstillere er studerende og lærere ved fakultetet.
Prismodtagere kan være enkeltpersoner, som begrundet fremhæves for en
inspirerende og udbytterig undervisning, eller institutter/afdelinger som
begrundet fremhæves for planlægning af en inspirerende og udbytterig
undervisning og/eller for et godt og studentervenligt
undervisningsmiljø.
Frist for indstillinger er den 20. september.
Yderligere information:
www.sund.ku.dk/studieInfo/Opslagstavle/
uv%20pris04.PDF

Posterkonkurrence for ph.d. studerende
ved fakultetsdagen den 7. oktober
På Fakultetsdagen den 7. oktober 2004 ønsker dekanatet at markere og
synliggøre den forskning, der foregår i forbindelse
med ph.d.-uddannelsen
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Derfor
inviterer dekanatet alle
indskrevne ph.d.-studerende til at præsentere deres
projekter på en
poster, der opstilles i vandrehallen mellem kl. 12.00
- 17.00.
Indsendte posters vil blive inddelt i tre kategorier:
· Klinik
· Folkesundhedsvidenskab
· Biomedicin
De tre bedste posters vil hver blive præmieret med
en hædersgave på 5.000
kr. Tilmelding og indsendelse af posters skal ske
inden den 27. september.
Tilmelding og information: Ph.d.-sekretariatet, att.
Linette Kjær,
likj@adm.ku.dk
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REFERATAFMØDEIKLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET, D. 27. MAJ 2004 KL.
15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Flemming Gjerris, institutleder Folmer Elling, overlæge John Vissing, overlæge Michael Pedersen, stud.
med. Mette Lenstrup (9. sem), stud. med. Thea Møller (7. sem.) stud. med. Morten Suppli (6. sem, suppleant), sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær
Katrine Fisker.
Fraværende:
Overlæge Henrik Arendrup, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Helle Aggernæs, stud.
med. Anne-Marie Glargaard (13. sem.), stud. med.
Niels Fuglede (10. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard
(8. sem), stud. med. Hellen Edwards (6. sem.).

DAGSORDEN:
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.
Godkendelse af referat
Godkendt.
Der var følgende tilføjelser vedr. punkt 6: meddelelser fra semestrene
6. sem.: Sekretariatet har kontaktet KAS Gentofte
omkring forelæsningen i lungekirurgi. De studerende
var blevet tilbudt en erstatningsforelæsning, men
der havde ikke været interesse for dette.
7. sem.: Frederiksberg hospital benyttes igen i
efterårssemestret 2004 af klinikudvalget Københavns
Kommune.
3.
Meddelelser fra formanden
På lærermødet d. 25. maj, blev der valgt 2
nye medlemmer til klinikudvalget. Det er Jesper
Eldrup, som er urolog på Frederiksberg Hospital og
Ole Weis Bjerrum, som er hæmatolog på RH.
Planen for 9. sem. er færdig. Semestret starter med
en uges klinisk farmakologi. Derefter er der 3 ugers
klinisk sociologi. I denne periode er der afsat to
eftermiddagsklinikker á 1½ time til arbejdsmedicin.
Efterfølgende kommer der 7 ugers klinik, der afbrydes af en uges OSVAL og derefter yderligere 6 ugers
klinik. Der er afsat 1 dag til et færdighedskursus i
kommunikation i LKF. Semesteret afsluttes med 2
eksaminer: 1) OSCE som bliver en færdighedsprøve
ala den, der findes i Odense. 2) Casebaseret skriftlig
eksamen, som bliver forskellig fra de eksaminer der
er på 6.- og 8. semester. Der er ønske om en selvstændig tentamen i forordningslære, men planen er
på sigt at få evalueringen af klinisk farmakologi og
forordningslære inkluderet i OSCE. Klinisk sociologi
vil gerne have en tentamen efter kurset, men det
kan ikke lade sig gøre i henhold til studieplanen.
Faget evalueres muligvis på 10. semester i forbindelse med social medicin. Der bliver også på 9. semester udfærdiget en logbog.
Det er endnu ikke afgjort hvilke afdelinger, der skal
modtage 9. semesters studerende, nogle afdelinger
vil være mere oplagte end andre, idet de er tanken,
at de studerende skal fungere som en slags reservelæger. Det ligger fast, at der ikke samtidig skal være
7.- og 9. semesters studerende på samme afdeling.
4.

Meddelelser fra studienævn mm
Intet
5.
Meddelelser fra sekretariatet
Referaterne fra morgenmøderne mellem
klinikudvalgene og studielederen vil fremover blive
udsendt sammen med referatet fra klinikudvalgsmøderne.
Sekretariatet har modtaget et brev fra 9. semesters
studerende på hold 2f. De studerende modtager undervisning i psykiatri på Fjorden og neurologi og
neurokirurgi i amtet, hvorfor de synes, at de bør
have status af at være udstationeret på semestret.
Der gives dog ikke særstatus til dette hold, idet det
indgår som et almindeligt hold ved KRH, i forvejen
er de enkelte elementer på 9. semester spredt på
forskellige hospitaler.
Opgraderingen af auditorierne sker i løbet af juni.
Det medfører, at de auditorier, der ikke havde projektorer får det nu. Det er afdelingernes egen opgave af fremskaffe PCére til projektorerne.
Der arbejdes på at give de studerende ved KRH netadgang, således de kan komme på RH´s intranet og
internettet fra alle Rigshospitalets computere. Det
træder forhåbentlig i kraft fra efterårssemestret
2004.
Materiale der udsendes til undervisere via e-mail
sendes som bcc, således andre ikke kan se emailadresserne og for at undgå virus. Der har efterfølgende været kritik over, at man videresender
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materialet, som allerede er sendt til modtageren,
fordi man ikke kan se, hvem der har modtaget det.
Der blev opnået enighed om, at sekretariatet også
fremover udsender materiale som Bcc. Man er selvfølgelig velkommen til at kontakte sekretariatet for
at høre, hvem der ellers modtager mailen.
Der er kommet en længe efterlyst søgefunktion i
SIS, således underviseren kan søge på eget navn og
se, hvornår og hvor man skal undervise. Information
om funktionen udsendes sammen med materialet
vedrørende næste semester.
Nogle studerende har klaget over, at læserummene i
weekends og aftener er opfyldt af studerende fra
andre klinikudvalg. Fra næste semester vil der derfor kun være adgang for alle studerende i dagtimerne,
mens der kun vil være adgang for studerende ved
KRH om aftenen og i weekends.
6.

Meddelelser fra semestrene
6.sem.: Der har været 3 aflysninger i patologi i blok C og D. Den erstatningsundervisning, der
blev planlagt for den ene aflysning, blev ligeledes
aflyst
Det blev endnu engang understreget, at det er vigtigt, at de studerende henvender sig til klinik-udvalget, når der er blevet aflyst undervisning, således
der er mulighed for at arrangere erstatningsundervisning.
7. sem.: Intet.
9. sem.: Det er ærgerligt, at det ikke længere er muligt at køre med lægeambulance, når man
har anæstesi på FH. Alle operationer er elektive,
man oplever derfor ikke akutte situationer.
Generelt er de studerende dog glade og tilfredse.
7. Evt.
De studerende burde have adgang til afdelinger om
aftenen på RH. Det kan specielt blive et pro-blem for
det kommende 9. sem.. Det er op til den enkelte
afdeling, om man vil kode de studeren-des kort eller
evt. fremskaffe nogle gæstekort.
KAGE: Katrine tager kage med til mødet den 17.
juni 2004.
Referent: Studentersekretær Katrine Fisker

IANLEDNINGAFBIRTHEBROGAARDS
AFSKEDSRECEPTION:

Ekspeditionssekretær Birthe Brogaard ved Klinikudvalget Københavns Amt holdt afskedsreception den
27. maj 2004 efter mangeårig virke som sekretariatets leder.
Studentergruppen i Klinikudvalget valgte at markere denne begivenhed ved at give Birthe en personlig gave i form af et portræt som alle studerende i
Københavns Amt må føle sig inkluderet i.
Jeg vil i min egenskab som forhenværende næstformand i Klinikudvalget benytte denne lejlighed til at
viderebringe en meget stor tak til alle studerende
under Klinikudvalget i Københavns Amt, som jeg har
modtaget.
Desuden vil jeg benytte lejligheden til endnu en gang
at takke Birthe for hendes overordentlige store engagement og den afsmittende entusiasme, som man
mødte i Klinikudvalget. Det var ikke mindste Birthes umiddelbare måde at tage sig af vores problemer og henvendelser, der gjorde at man som studerende følte sig så velkommen og i trygge hænder.
Jeg er overbevist om at hun som den afholdte person
og på grund af hendes mangeårige erfaring vil blive
savnet af mange.
Jeg vil endnu en gang ønske vores ekspeditionssekretær Birthe Brogaard alt godt i sin fremtidige tilværelse som pensionist.
På grund af min fratrædelse som næstformand per 1.
juli 2004 har studentergruppen konstitueret en ny
næstformand: Jeg vil takke min medstuderende
Agnieszka Machnio for at hun tog imod denne udfordring, som jeg er overbevist om at hun vil kunne
tilføre meget nyt og godt.
Med venlig hilsen
Christopher Schäfer
forhenværende næstformand for Klinikudvalget,
dimittend sommer 2004

NYTTIGEOPLYSNINGERSAMT
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.
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.

MØDEREFERAT  MØDE 04-5

Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
4. maj 2004
Sted:
Lille mødesal, Panum Instituttet
Referent:
Anne-Lise Schulze Andersen
Til stede:
Pernille Due, Henrik Frederiksen, Mogens Holst Nissen, Christina Jensen-Dahm, Kirstine Fabritius, Helene Hvidman, Michael Hejmadi fra kl. 16.00, Hans
Sjöström fra kl. 16.15, Jan-Helge Larsen og Anette
Laursen (under pkt. 7), Hans Bay (under pkt. 10), Fl.
Gjerris (under pkt. 6a),
Endvidere deltog: Studievejledere: Gordon Jehu,
Christina Lundin, Camilla Grønlund Hiul.
og Gitte Birkbøll (kontorfuldmægtig), Martin Noer
(områdeleder), Charlotte Paisley (fuldmægtig), Berit Brix (fuldmægtig), Anne-Lise Schulze Andersen.
Afbud: Poul Jaszczak, Niels Høiby, Birte Glenthøj

Ad 10 Fremlæggelse af resultaterne fra studiets
frafaldsundersøgelse v/Hans Bay, SFI.
Pernille Due bød Hans Bay velkommen.
Hans Bay oplyste, at frafaldsundersøgelsen
var udført ved studiestart (1. semester) februar 2003.
De studerende var blevet spurgt pr. brev. Senere var
der fulgt op med telefoninterview. Konklusionen er,
at der er et meget lille frafald ved medicinstudiet.
Som hovedkonklusion, var de studerende positive
over de fleste fag på semestret. TAS-undervisningen
var de studerende dog yderst negative overfor. Det
samme gjaldt i nogen grad undervisningen i kemi,
som de studerende fandt for omfattende. Den endelige marginalrapport er ved at være færdiggjort og
denne fremlægges på næste Studienævnsmøde den
8.6.2004.
Ad 6

Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
a. Udsendte sager
3.
Godkendelse af referat 04-4
4.
Godkendelse af opdateret forretningsorden.
5.
Valg til diverse udvalg:
6.
Studie og eksamensordningen:
a. Endelige godkendelse af 9. semesterplanen
b. Fremlæggelse af foreløbige planer for 10.
semester
7.
Beslutning om merit for OSVAL I.
8.
Godkendelse af procedure for overgang fra
gl. til ny stu-dieordning på de kliniske semestre.
9.
Godkendelse af eksamensplan efterår/vinter 04-05.
10.
Fremlæggelse af resultaterne fra studiets
frafaldsundersø-gelse v/Hans Bay, SFI.
11.
Diskussion af den kliniske kapacitet i fremtiden.
12.
Klage over undervisning og eksamen i
forordningslære og klinisk farmakologi.
13.
Meddelelser
14.
Eventuelt

Ad 1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 6 b og pkt. 11 udgår. Pkt. 7. Behandles
først på mødet. Dagsor-den herefter godkendt.
Ad 7
Jan-Helge Larsen orienterede om merit for
OSVAL I. Vejledningen er kommet og ligger på nettet.
OSVAL-udvalget havde på sit sidste møde diskuteret merit for grup-peopgaver og mente man skulle
bløde op for dette.
Det blev pointeret, at OSVAL I opgaven er en øvelsesopgave og der skal være kvalitet i opgaven. Det er
meningen, at den studerende skal vise indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: problemformulering, litteratur-søgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.
Dette er vanskeligt ved gruppearbejde. Hvis man
bløder op, er det vigtigt, at der er en mundtlig præsentation, som viser at den stu-derende er inde i
stoffet. Det er studenten der er ansvarlig for, at få
vejleder til at deltage i fremlæggelsen af opgaven.
Den nye uddannelsesbekendtgørelse kan blive en
udfordring for OSVAL’ens placering. Dette må tages
op, når bekendtgørelsen fore-ligger.
Jan-Helge Larsen ser på WEB-siten/lærervejledning
med henblik på, at opdatere denne og sikre mod
dobbeltoplysninger etc.
Ad 2
Personsager
Ansøgning om tidsfristforlængelse + 5. gangsforsøg i farmakologi. Gl. eksaminer er forældede.
Ansøgning afslået.
Ansøgning om overflytning til 4. semester ny studieordning. Ansøg-ning tiltrådt under forudsætning af
bestået tidsfrist for ½ år ad gangen. Udskrivning
såfremt planen ikke holdes. Kræver samtale med
studie-vejleder først.
Ansøgning om 5. gangs forsøg i farmakologi.
Ikke overholdt samtaler. Ansøgning afslået.
Dispensationsreferatet blev godkendt.
Ad 3
Godkendelse af referat 04-4
Referatet godkendt med rettelser.
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Studie- og eksamensordningen:
a. Endelige godkendelse af 9. semester-

planen.
Fl. Gjerris gennemgik den fremsendte
semesterplan. Der var forslag til forskellige ændringer, som vil blive indarbejdet i planen. Bl.a. blev det
diskuteret, hvornår tentamen skal ligge i semestret.
Udvalget har vurderet, at det vil være lettest, at
den ligger i slutningen.
Berit Brix skal undersøge, om det er et lovkrav, at forordningslære skal afsluttes med en tentamen. Når der kommer en tilbagemelding på dette,
tages der endelig beslutning om, hvor en evt. tentamen skal lig-ge.
Klinisk arbejdsmedicin skal være på 3 timer
om ugen i 3 uger.
Det blev besluttet, at Hans Sjöström, skal
beregne timerne i medi-cin/kirurgi.
OSKE-eksamen bliver i semesteruge 19 og
20.
Der var en generel diskussion om re-eksamen.
Der er møde i 9. semesterudvalget den
12.05.04. Til dette møde udar-bejder Fl. Gjerris udkast til Logbog til 9. semester
Det blev besluttet, at Torben Schrøder,
Hans Sjöström, Pernille Due og Fl. Gjerris holder
møde, hvor der ses på timerne og kommunikationsundervisningen, ligesom der ses på eksamen. Det
er semesterud-valgsformanden, der er eksamensformand.
Ad 4

Godkendelse af opdateret forretningsorden
Charlotte Paisley gennemgik de forskellige
forslag til rettelser i for-retningsorden. Disse
implementeres og forretningsordenen er hermed godkendt.
Ad 5

Valg til diverse udvalg
Følgende studerende er valgt til studienævnets udvalg:
Helene Hvidman er indtrådt som næstformand i stedet for Henrik Fre-deriksen.
Fremover deler Helene Hvidman og Henrik
Frederiksen posten i ko-ordinationsudvalget.
Evalueringsudvalg: Mogens Boisen og Morten Noeck
OSVAL-Udvalget: Ingen valgt endnu.
VKO-Udvalget: Ingen valgt endnu.
Ruskursusudvalg: Anne Kathrine Holm og
Henrik Frederiksen
Kvalitetsudviklingsudvalget: Kenneth
Geving Andersen, Liv Laurit-zen og Helen Edwards
(Rigshospitalets klinikudvalg).
Oversigt over samtlige udvalg udarbejdes
til næste Studienævnsmøde.
Ad 8
Godkendelse af procedure for overgang fra
gl. til ny studieord-ning på de kliniske semestre.
Der vil være særlige overgangshold de næste to semestre.
Det er et forholdsvis lille antal det drejer
sig om – måske max 2 hold (ca. 20-30 studerende).
Det er vigtigt at der gives en speciel udmel-ding til
de studerende. Holdene skal til eksamen i medicin og
kirurgi uden neurologi, som de først vil få, når de
tager det ny 10. semester.
Det blev besluttet, at der holdes møde mellem Pernille Due, Martin Noer, Eksamenskontoret
og studievejledningen for at se på eksamens-planlægning.

Ad 9
Godkendelse af eksamensplan efterår/vinter 04-05.
Den fremlagte eksamensplan blev godkendt
med få ændringer. Bl.a. at der tilbydes sygereeksamen i skriftlig videnskabsteori, mikrobiologi
og farmakologi, da det er sidste gang disse eksaminer forløber.
Ad 12 Klage over undervisning og eksamen i
forordningslære og klinisk farmakologi
Studienævnet var enig i de studerendes
klage. Og studienævnet fandt, at det er meget problematisk, at eksamenssæt ikke er checket ordentligt igennem inden eksamen.
Martin Noer meddelte, at censorformandskabet tidligere har indskær-pet, at fagene
skulle minimere fejl.
Pernille Due kontakter faget mhp. at indskærpe deres forpligtelse i at fastholde en ordentlig
kvalitet af eksamen.
Pernille Due skriver svar til de studerende,
som gives medhold i deres klage.

Ad 13

Meddelelser
Pernille Due orienterede om møde i RUU.

Henrik Frederiksen meddelte, at MSR havde modtaget henvendelse fra studerende, som ikke kunne få
udfyldt deres logbog under klinisk ophold på Gentofte. De studerende skal klage til klinikudvalget.
Det blev pointeret, at logbøger skal udfyldes og at
det er et krav, at de stu-derende skal undervises i de
elementer, der er i logbogen.
Der sendes brev til klinikudvalgene, hvor det indskærpes, at logbø-gerne skal bruges på 7. semester.
Martin Noer orienterede om brev fra censorformandskabet sendt til studienævnene for Medicin
på SUD, AU og KU hvori der henstilles til, at
studienævnene for medicin sikrer, at der ved
eksamensklager gi-ves en fyldestgørende begrundelse
fra bedømmerne (eksaminator og censor). De skal
begrunde deres klage-svar bedre, så antallet af ankesager kan nedbringes.
Christina orienterede om brev fra studerende fra
IFMSA til dekanen med forslag til på hvilke mulige
semestre engelsksproget undervisning kan
implementeres. Studienævnet undrede sig over ikke
at være blevet involveret i diskussionen.
Kirstine spurgte hvordan 8. semester eksamen bliver. Den komme til at ligne 6. semester. Der vil
blive stillet krav om prøvesæt inden ek-samen.
Pernille Due kontakter 8. semesterudvalgsformanden
Chr. Torp-Pedersen med hensyn til dette. Ligesom
det meddeles semesterud-valgsformanden for 9. semester Fl. Gjerris, at der også skal udarbejdes prøvesæt for 9. semester.
Ad 14

Eventuelt
Intet
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MØDEREFERAT

Forum: Møde mellem dekanat og
studenterrepræsentanter
Møde afholdt:
1. juni 2004 kl. 13.00 - 14.00
Sted:
9.1.68
Referent:
Marianne Arbirk
Til stede: Dekan Ralf Hemmingsen, prodekan Ulla
Wewer, Rune Tønne-sen, Sara T, Karen Boje, Maja
Hørsving, Jesper Luthman og Kenneth.
Dagsorden:
Følgende punkter blev sat på dagsordenen:
1.
Fakultetsdagen 7. oktober 04
2.
Sommerskoler
3.
Dyreforsøg – etik
4.
Fysiske arbejdsrum på Panum (læserum/pladser)
Ad. 1
Dekanen oplyste, at man har besluttet at dagen skal
være undervisningsfri fra kl. 12.00. Derudover vil
man i år prøve at holde dagen sammen med Faglig
Dag. Årets hovedtema er uddannelserne. Der vil om

formiddagen være posters fra de ph.d.-studerende.
Herudover vil der om eftermiddagen være div. plenumindlæg samt uddeling af pris for bedste yngre
forsker og uddeling af po-sterpriser. Der er nedsat en
begivenhedskomite, der pt. arbejder med et pro-gram
for selve dagen. Der var flere ideer til hvordan man
kan gøre opmærksom på dagen; evt. en plakat til
ophængning rundt omkring på Panum. Karen Boje
oplyste endvidere at man sagtens kan sætte dagen i
FADL’s elektroniske ka-lender så alle er opmærksom
på dagen.

Ad. 3.
Dekanen oplyste, at man har et godt samarbejde
med Dyreforsøgstilsynet, og at de nok så omtalte
kaninforsøg afskaffes i år.
De studerende ønskede dog mere information om
øvelserne, bl.a. hvad de skal bruges til og hvorfor de
skal deltage i øvelserne. Dekanen lovede at bringe
spørgsmålet op med studielederen for medicin og
gjorde i denne anledning opmærksom på, at i den
sidste ende er det studienævnet der afgør om forsøge-ne skal fortsættes eller ej.

Ad. 2.
Rune Tønnesen spurgte hvor mange sommerskoler
der afholdes af Det Sund-hedsvidenskabelige Fakultet, idet man i Øresundsuniversitetet kan søge støtte
til afholdelse af sommerskoler. Dekanatet vil være
positivt indstillet overfor afholdelse af sommerskoler.
Rune Tønnesen ville gerne prøve at arrangere en
sommerskole i basal kirurgi i sommeren 2005, og
dekanen lovede at drøfte initiativer på et af de kommende møder i dekanatet.

Ad. 4.
Dekanen oplyste, at man på dette års budget har
afsat midler til at forbedre studenterforholdene for
de tandlægestuderende.
Der var udtalte ønsker om at etablere flere
læserum uden for biblioteket, evt. på kemigangen,
for IFSV flytter til KH. Dekanen lovede at tale med
driftsche-fen om han har kendskab til skriftlige aftaler omkring placeringen af basis-gruppernes lokaler.
Næste møde afholdes 20. september 2004 kl. 14.00

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING UGE 37

Dag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

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

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

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

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

Medicin
Int.
Medicin
Medicin
Medicin
Int.

STUDIEVEJLEDERNEHVEMERVI,OGHVADLAVERVI?

På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter venligst
disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lokale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

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.

- 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.

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

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.

STUDIEVEJLEDNINGENSHJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

MOK.INFO
EN LÆKKER LÆKKER HJEMMESIDE

REGLERVEDEKSAMEN
EKSAMENSTILMELDING

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henvendelse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være fremlagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universitetets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/
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 7, mandag d. 11. februar 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 15. februar.
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.
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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
fag, adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt
videnskabsteori.).
Indtegningsbetingelserne er godkendelse af obligatoriske studieelementer i forbindelse med den
givne undervisning, herunder deltagelse i standpunktsprøver.

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

FASE II

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 !!

GAMMELSTUDIEORDNING

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.
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JA,VIVEDGODT, ATMANGEAFDISSE
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 !!!

FØR DET ER FOR SENT!

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

Den gældende studieplan samt de gældende regler er
dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

KANMANBAREUDEBLIVEFRASIN
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 !!

6.-13. sem. Info

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

VKO-VIDENSKABELIGEKURSEROG
MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kurser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

STUDIETILBUD

Studietilbud

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I SEPTEMBER 2004 KURSER FOR ALLE FASE II STUDERENDE I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO
Mandag den 13. sept.
Onsdag den 15. sept.
Torsdag den 16. sept.
Tirsdag den 28. sept.
Onsdag den 29. sept.

EMNE
Kombi-kursus(sutur, i.v. & kath.)
Genoplivning
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Neuro-kursus(auditoriet,
neurokirurgisk afd. 2092)
Kombi-kursus
(sutur, i.v. & kath.)

TID
16.15-20.30
16.15-19.30

ÅBNES
06.09
06.09

16.30-18.30

06.09

16.30-18.30
16.15-20.30

06.09
06.09

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

REJSESTIPENDIERTILVIETNAM

Medicin studerende (OSVAL II) og folkesundhedsvidenskab studerende
Afdeling for International Sundhed, Københavns Universitet har til uddeling i efteråret 2004 to rejse
stipendier a’ 6000 Euro til medicin studerende eller
folkesundhedsvidenskabs studerende, der i forbindelse
med deres Osval II (medicin studerende) eller speciale (folkesundhedsvidenskab) er interesserede i at
lave et mindre forskningsprojekt med fokus på HIV/
AIDS problematikken i Vietnam. Beløbet skal bruges til at dække rejseudgifter og opholdsudgifter i
forbindelse med etablering af dataindsamling. De
ansøgere, der kommer i betragtning vil blive tilknyttet et igangværende Danida projekt med fokus på
reproduktiv sundhed i Vietnam og vil kunne påregne
at få vejledning i forbindelse med opholdet (se Vietnam projekt på http://enrecahealth.ku.dk).
Ansøgningsfrist: 1/10 2004. Svar kan påregnes ca 2
uger efter ansøgningsfristens udløb
Betingelser
• Ansøgning på engelsk med kort beskrivelse af projektets hovedproblemstilling, mål, metoder og tidsplan for feltarbejdet og specialet, i alt på max. to
sider (12 pkt.)
Der ydes tilskud til
• Billigste rejse ad mest direkte flyrute
• Udgifter til eksempelvis vaccinationer, visum,
forskningstilladelse, rejseforsikring, tolkebistand
(dokumenterede udgifter)
• Max. 3.500 kr./måned til ophold inklusive lokal
transport
• Løn til evt. forskningsassistenter og tolke
Afrapportering
• Skriftligt regnskab vedlagt originale, kvitterede
bilag i forhold til dokumenterede udgifter.
• Feltrapport på engelsk (max. 2 sider). Kopi skal
sendes til det lokale projekt/samarbejdsinstitution
• Speciale, der skrives ud fra indsamlede data fra
Vietnam
• Elektronisk abstract til ENRECA hjemmeside
Ansøgning sendes i 1 eksemplar til
Lektor Vibeke Rasch
Afd. for International Sundhed
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet.
Email:v.rasch@pubhealth.ku.dk
Hvis der er nogle spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren, er man velkommen til at kontakte Vibeke Rasch på tlf: 3532 7472/61277443 eller via email.

VIDENSKABELIGUREDELIGHEDI
FOKUSPÅFORSKNINGENSDAG

Torsdag d. 16. september 2004 åbner Amtssygehuset
i Glostrup for 3. gang dørene for den årlige Forskningens dag.
Formidling af forskningsresultater er livsvigtig for
forskerne. Ved mødet vil de mange forskningsmiljøer
præsentere et udpluk af forskningsresultater fra
Amtssygehuset det seneste år.
I alt 38 abstracts er indsendt og de bedste 10 er
udvalgt til mundtlig præsentation. De 3 bedste foredrag og de 3 bedste postere præmieres, og vi ser
frem til en livlig diskussion - også meget gerne med
deltagelse fra salen. De øvrige abstracts bliver præsenteret som postere i løbet af dagen.
Videnskabelig uredelighed
”Som ved de tidligere møder har vi sat et forskningspolitisk emne til debat. Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed har kunnet vise, at grov
uredelighed er sjældent forekommende, men at der
findes en betydelig gråzone med varierende grader
af uhensigtsmæssig og kritisabel forskeradfærd. Vi
ser frem til at nogle af de centrale aktører i oprettelsen af Udvalget (senere Udvalgene, red.) Vedrørende
Videnskabelig Uredelighed vil debattere disse emner.”, udtaler vicedirektør Morten Brinkløv, Amtssygehuset i Glostrup .
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Det Internationale Kontor og Fakulteterne på Københavns Universitet afholder igen i år International Markedsdag, hvor du kan for at få information
om mulighederne for at tage på studie- eller praktikophold i udlandet. Ud over at tale med vejledere fra
Københavns Universitet vil du på Markedsdagen også
kunne hente information og inspiration hos:
University of California Study Center; DanmarkAmerika Fondet & Fulbright Kommissionen;
Australian Trade Commission; Det Italienske Kulturinstitut; British Council; Den Spanske Ambassade;
Den Franske Ambassade; Den Belgiske Ambassade;
Øresunduniversitetet; Europa-Parlamentets Informationskontor; Europa-Kommissionen samt CARE Danmark.
International Markedsdag afholdes onsdag den 8.
september kl. 13-17 i Festsalen på Frue Plads.
Du vil kunne møde Københavns Universitets vejledere og de internationale gæster i boderne på markedspladsen. I løbet af dagen afholdes desuden en
række informationssessions. Program offentliggøres
på:
http://www.ku.dk/international/dansk/
aktuelle_opslag.html

FORSKNINGSINTERESSERET?

Vi søger en forskningsassistent (stud.med.) der vil
lære forskningsmæssige færdigheder indenfor fysiologi og gastroenterologi. Vi forsker i epiteliale transport i den humane mave-tarmkanal og arbejder med
en nyligt udviklet teknik til karakterisering af
transportprocesser samt farmakologisk karakterisering af celle-signalering involveret heri.
Du kommer til at indgå i et aktivt forskerteam med
mulighed for at arbejde med dit eget projekt - eventuelt OSVAL II
Der er mulighed for deltid eller fuldtid
(scholarstipendium).
Da vævsprøverne har en begrænset holdbarhed vil
det eksperimentelle arbejde foregå i dagtiden, umiddelbart efter udtagning af prøverne.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Læge Philip Osbak
Laboratorium for Epitel Transport
Forskningsenheden, Afdeling K
Bispebjerg Hospital
Mail: philiposbak@yahoo.dk
Mobil 22 300 240

INTERESSERETIVIDEREUDDANNELSEI
USA?

Bredt forskningsspektrum
De udvalgte emner spænder utroligt vidt. Fra
sundhedstjenesteforskning i livsstilsfaktorer til avancerede molekylærbiologiske teknikker vedrørende
gendefekter. Dette brede forskningsspektrum afspejler ganske godt den enorme spændvidde og kompleksitet det klinisk arbejdende sygehus fungerer i til
daglig.

Så kom til Lillemøde Sal tirsdag d. 14/9-2004 kl.15.00
Der vil cand. med. Eva Mortensen, som nu er på
Intern Medicin Residency i Californien, fortælle om
hvordan, man søger om et residency-ophold i USA og
om hvordan, det er at arbejde i det amerikanske
sundhedssystem.
Kom og få masser at vide om mulighederne for videreuddannelse i USA fra en som selv har prøvet det.

Fokus på frugtbart forskningsmiljø
Igennem de seneste år er der kommet tiltagende
fokus på vigtigheden af et frugtbart forskningsmiljø
på sygehuset. Forskning og udvikling har politisk
bevågenhed og denne øgede interesse er heldigvis
blevet ledsaget af vigtige initiativer: Etablering af
enheden for Good Clinical Practice (GCP), ansættelse af fundraisere, etablering af muligheder for
bedre samarbejde mellem sygehusforskningen og erhvervslivet via en Forskerpark samt oprettelse af
kliniske forskningslektorater.

Suzanne Andersen
International Medarbejder

________________________________________________________________________________
Yderligere oplysninger hos professor Henrik Bindesbøl
Mortensen, Formand for forskningsudvalget, tlf. 43
23 29 67 og vicedirektør Morten Brinkløv, Amtssygehuset i Glostrup.
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ANNONCER
TJEN PENGE TIL DETTE
SEMESTERS KØB AF BØGER?

Annoncer

- og vind bogpræmier for 7000 kr. -

Klinikudvalget Rigshospitalet søger snarest en
studentersekretær.

Sæt dine brugte bøger til salg på Auktionen på
www.studmed.dk. Det er gratis og du kan tjene
penge til køb af nye bøger ;-)

Studentersekretæren varetager i samarbejde
med sekretariats fastansatte sekretærer, formanden for klinikudvalget samt det øvrige klinikudvalg afviklingen af undervisningen ved Klinikudvalget Rigshospitalet.

Oven i hatten deltager alle der enten sælger
eller byder på bøger i konkurrencen om bogpræmier for 7000 kr. Du kan vinde ”Basisbog i
medicin og kirurgi”, ”Bevægeapparatets anatomi”
+ mange flere.
Bliv medlem på www.studmed.dk - 1150
stud.med.´er er det allerede.

BØGER SÆLGES

Bøgerne er helt uden overstregninger og fremstår som nye.
Basisbog i medicin og kirurgi, Munksgaard, 1.
udg.
Pris 350 kr.

LÆSEMAKKER TIL GENETIK,
GAMMEL ORDNING!!!

Læsemakker søges til genetik-eksamen, gammel
ordning, til opgaveregning og gennemgang af
pensum. Eksamen afholdes 1. november.

Klinisk ordbog, Munksgaard, 15.udg.
Pris 350 kr.
Klinisk neurologi og neurokirurgi, FADL, 3. udg.
Pris 350 kr.
Tlf.: 61 70 02 42

Henvendelse Rikke 5190 0551

VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE

Får du FORKØLELSESSÅR
(Herpes udbrud) omkring munden ?
Til en klinisk undersøgelse af en ny behandlingsmetode til lindring af gener ved udbrud af Herpes Simplex - også kaldet forkølelsessår (hsv-1) søges 400 personer, som kan svare bekræftende
på følgende spørgsmål:
· Er du min. 18 år
· Får du forkølelsessår min. 4-6 gange årligt
· Behandler du eller har du tidligere behandlet
dine forkølelsessår med Zovir eller en anden
acyclovir-indeholdende creme
· Har du mulighed for at deltage i et Informationsmøde d. 09.09.2004 på et tidspunkt mellem
kl. 13 og 19?
· Har du mulighed for at møde op på Bispebjerg
Hospital til kontrol 3-4 gange á ca. 10 min.’s
varighed i testperioden
· Er du villig til at ”føre dagbog” (max. 5 min/
dag) om udviklingen af dit forkølelsessår i testperioden
Undersøgelsen, som indebærer observation og
samtale, foregår på Bispebjerg Hospital,
Dermato-venerologisk afd. og Videncenter for
Sårheling, i efteråret 2004, og testperioden er
max. 14 dage.
Al information vil blive behandlet fuldstændig
fortroligt og vil aldrig blive gjort offentlig tilgængelig. Udgifter i forbindelse med transport
o.lign. vil blive kompenseret med et beløb på
500 kr.
Hvis du er interesseret i at deltage kan du enten:
· ringe på tlf.: 6161 4093 mellem kl. 07:00 og kl.
21:00 - eller
· maile til herpesplaster@acronordic.com med
dit navn, tlf.nr. og et tidsrum, hvor du bedst
træffes - eller
· sms’e til: 6161 4093 med beskeden: ”forkølelsessår” + dit navn og et tidsrum, hvor du bedst
træffes.
Etisk komité godk. nr. KF 01-122/04.

STUDENTERSEKRETÆR VED
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET

STUDENTERMEDHJÆLPER
TIL
SUNDHEDSVIDENSKABELIGT
BIBLIOTEK, HILLERØD SYGEHUS
ca. 15 timer/uge

Vi søger en studentermedhjælper, der har lyst
til at deltage i alle arbejdsområder på et lille
fagbibliotek; bl.a. registrering af bøger og tidsskrifter samt bestilling, modtagelse og returnering af litteratur fra andre biblioteker.
Du må meget gerne være interesseret i informationsteknologi, da elektroniske tidsskrifter, søgning i databaser og online-bestilling af litteratur
er en stor del af arbejdet.
Ring og hør nærmere eller/og send en ansøgning
til undertegnede, gerne e-mail.

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.

Ulla Bay
Bibliotekar
Email: ulba@fa.dk

PATIENTSIKKERHED:
STUDENTERMEDHJÆLP TIL
RISKENHEDEN, FREDERIKSBORG AMT

RiskEnheden søger studentermedhjælp 5-10 timer/uge. RiskEnheden er place-ret i FoQUS, der
er amtets enhed for kvalitet, forskning, udvikling og uddannel-se. RiskEnheden beskæftiger
sig med patientsikkerhed, og driver bl.a. amtets
rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i
sygehussektoren.
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. indtastning af
data i database, litteratursøg-ning, udarbejdelse
af nyhedsbreve m.m. Interesse for og kendskab
til SPSS er en fordel men ingen betingelse.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Henvendelse kan ske til Inge Ulriksen eller Henriette Lipczak på nedenstående adresse:
RiskEnheden, FoQUS
Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen
Hillerød Sygehus, opg. 50B
3400 Hillerød
Tlf.: 4829 4664
E-mail: Riskenhed@fa.dk

LÆSEMAKKER I PATOLOGI
SØGES

Jeg søger en læsemakker med henblik på at
spotte samt at gennemgå makroskopiske præparater.
Målet er eksamen i patologi til november 2004.
Er tilknyttet Rigshospitalets klinikudvalg.
Læser efter den danske patologibog.
Mvh. Jeannette
Tlf. 32 57 48 52

TURNUSBYTTE

Jeg har fået turnusplads i Sønderjyllands Amt,
startende fra feb. 2005 eller senere, men ønsker
noget tættere på København (alt fra Fyns Amt
og østfor har interesse).
Da jeg endelig har fået min italienske kæreste
til landet, som på grund af PhD-stilling i Lyngby
ikke kan tage med, håber jeg at en andens situation, prioriteter og ønsker passer bedre til et
turnusophold i Sønderjylland end det gør for mig.
Ved eventuel interesse kontakt mig på
40
61 04 76 eller send en e-mail til
Hockeystav@hotmail.com
Venlig hilsen
Dorthe Petersen
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Københavns Kredsforening
Åbningstider
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 dine studenterrepræsentanter i FADL hver
tirsdag, hvor der er træffetid.
Har du spørgsmål, ris, ros eller
bare en masse gode ideer til
din forening, så kom forbi!

Valg til FADL’s
repræsentantskab i
København
Du har nu mulighed for at stille op til
FADL i Københavns repræsentantskab.
Valg til repræsentantskabet finder
sted i perioden fra den 18. oktober
2004 til og med fredag den 29. oktober 2004.
Repræsentantskabet er Københavns
Kredsforenings højeste myndighed.
Det er her ideerne for det kommende
år bliver til og ikke mindst bliver
godkendt. Det er her, beslutningerne
træffes og føres ud i livet.
Det betyder, at du som medlem af
repræsentantskabet har stor medindflydelse på, hvordan dine kontingentkroner skal bruges.
Arbejdet i repræsentantskabet spænder vidt lige fra arbejde med aktiviteter

som overenskomstforhandlinger,
sundhedspolitik og medlemsfordele
over vagtforhold for FADL-vagter til
sociale aktiviteter på Panum Instituttet.
Som medlem af repræsentantskabet
er der derfor stor mulighed for, at du
kan komme til at arbejde med netop
det, du mener er vigtigt for alle medlemmer af FADL i København.
Et fuldt repræsentantskab i København består af 22 medicinstuderende,
på nuværende tidspunkt er vi kun 13!
Derfor mangler repræsentantskabet
ny kræfter!
Dertil kommer, at alle aktive stort set
alle er på gammel studieordning; det
vil sige, at vi er godt gamle og ikke
ved, hvad de unge vil have.
Kom og giv dit bidrag til FADL og gør
din indflydelse gældende!
Hvis du går og overvejer at stille op, så
kig forbi sekretariatet og hør mere om
arbejdet. Ellers kan du bare springe
ud i det og udfylde opstillings- og
stiller-liste i dette nummer af MOK.
Frist for opstilling er den 7. oktober –
dagen efter generalforsamlingen – hvor
sekretariatet/bestyrelsen senest skal
modtage opstillings- og stiller-lister.
Med venlig hilsen og med håbet om
nye ansigter i repræsentantskabet
Repræsentantskabet for
FADL-København

Velkommen til alle nye og
gamle medlemmer af FADL i
København
Velkommen tilbage og velkommen til.
Tillykke med medlemsskabet af FADL
og husk, at du som medlem af FADL
har mulighed for gode medlemstilbud.
Herunder blandt andet billige og gode
bank- og forsikrings-ordninger samt
billige abonnementer på Ugeskriftet
samt Dagens Medicin.
Kom op på sekretariatet for at høre
nærmere.

Tilmeldingsfrister
Tilmelding til FADL i København kan
ske gennem hele året, men husk at
du for at deltage i lodtrækningen til
efterårets kurser på Vagtbureauet skal
have afleveret indmeldelsesblanketten
til FADL's sekretariat senest den 9.
september.
Frist for tilmeldning til selve kurserne
er den 10. september klokken 12.00
på Vagtbureauets hjemmeside.

Møde i repræsentantskabet
Den 14. september er der møde i
repræsentantskabet i København.
Hovedpunkterne på mødet er planlægning af generalforsamling den 6.
oktober samt planlægning af faglig
dag den 7. oktober. Derudover er der
lagt op til en lang snak om et muligt
samarbejde med DADL, som er et af
hovedpunkterne på FADL's kommende
landsseminar i november.
Vil du vide mere, så kontakt formanden på boje@fadl.dk.

Turnusinformationsmøde afholdes den
28. september 2004 i København.
Yderligere information findes på www.fadl.dk.
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Opstillingsliste til FADL - København
oktober 2004
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller hermed til valg til repræsentantskabet.
Der indgåes listeforbund med følgende lister:
Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen.

Der indgåes valgforbund med følgende lister:
Ved valgforbund sammenlægges kandidaternes stemmetal forud for mandattildelingen.

Er listen prioriteret?

___

___

Undertegnede bekræfter hermed ved vores underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valg forbund samt den eventuelle prioritering af opstillingslisten
Navn

Adresse

CPR-nummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.

Listen kan bestå af 1 til 22 kandidater.
Hvis listen kun består af en kandidat skal den vedhæftes liste med mindst 5 stillere.
Består listen af mere end 1 kandidat skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere.

Frist for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er onsdag den 6. oktober på
generalforsamlingen.

Underskrift
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Stillerliste til FADL - København
oktober 2004
Undertegnede medlemmer af FADL, København Kredsforening, stiller herved for liste _____ med _____kandidater til valget af
repræsentantskabet oktober 2004.
Navn

CPR-nummer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere.
Ved opstilling af flere kandidater på 1 liste kræves mindst 15 stillere.
Man kan kun være stiller for 1 liste.

Underskrift

FADL
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DER AFHOLDES

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
IFORENINGENAFDANSKELÆGESTUDERENDE(FADL),KØBENHAVNSKREDSFORENING.

ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2004 KLOKKEN 17.00.
ISTUDENTERKLUBBEN.
HUSKATMEDBRINGEGYLDIGTÅRSKORT.

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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HOLD 4408 PÅ
RIGSHOSPITALET,
NEUROKIRURGISK INTENSIV
AFD. 2093
søger 3 nye medlemmer som kan
starte med at tage vagter fra oktober
måned
Vi har været tilsluttet afdelingen siden nov. 2000, og
indgår i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale.
På holdet vil du opnå stor erfaring og viden med pleje
af intensiv patienter, og heriblandt især af neurokirurgiske intensiv patienter.
Blot nogle af de ting man vil opnå stor erfaring med er:
GCS (Glasgow Coma Skala) score børn og
voksenpatienter
Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i
ekstremiteter m.v.)
Tage A-gasser/ A-punkturer
Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra
OP sår og intrakranielle blødninger
Aflæsning, niveauchecke og tømme ventrikeldræn
Modtage patienter efter operation
Beregne væskebalance
Sætte drop op, sikre at CVK fungerer
Alm. observation og pleje af intensivpatienter
Stuegang
Samt meget meget mere
Afdelingen har 8 intensive sengepladser, samt en opvågningsstue med 4 sengepladser.
Vi dækker flg. vagter:
Mandag - Aftenvagt

VAGTBUREAUET

Tirsdag – Aftenvagt
Onsdag – Nattevagt
Torsdag – Nattevagt
Fredag – Aften- og Nattevagt
Lørdag – Dag-, Aften- og Nattevagt
Søndag – Dag-, Aften- og Nattevagt
Som ny på holdet skal du tage 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på Intensiv, og begge er lønnet.
Desuden får du en 3 timers oplæring af en sygeplejerske i computersystemerne PDM, VIPS samt scoringer, hvilket ligeledes er lønnet.
På holdet vil du ligeledes have mulighed for at deltage
på introduktionskursus for nye læger i
neuroanæstesiologisk klinik, hvilket er ulønnet. Dette
kursus er et tilbud til holdmedlemmerne.
Krav for optagelse:
Min.200 timers erfaring som ventilatør
Kan tage min.5 vagter om måneden de første to måneder, hvorefter man kan nøjes med 4 vagter om måneden.
Kan nå at tage sine følgevagter i løbet af
September måned så man kan starte med at tage
vagter fra Oktober måned.
Har lysten til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med det andet plejepersonale..
Kan deltage på holdmødet den 16/9
Ansøgningsfrist senest den 14/9
Efterfølgende vil der være ansættelsessamtale på
afdelingen.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Bo BieringSørensen 26487354

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.

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.

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.

Ansøgning: Torsdag den 16. september 2004 til Vagtbureauet.
Yderligere
info:
lenejust@hotmail.com

Holdleder

pr.

mail:
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VAGTBUREAUET
4-5 HOLDMEDLEMMER
SØGES TIL FADL´S
METADONGIVER HOLD.
Den 1. oktober skal vi bruge 4-5 nye holdmedlemmer
til MVS hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og
behandlingssteder, samt i eget hjem. Dette indbefatter:
Daglig udlevering af ovennævnte præparater i overensstemmelse med givne ordinationer.
Udlevering af præparater til enkelte udvalgte
klienter i eget hjem
Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
Daglig observation af klienters almentilstand
samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug. Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
Daglig social kontakt til klienter.
Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager udgangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS hold 5501 kræves der at:
året.
18.00

Have bestået farmakologi.
Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele
Have et minimum af stedsans!!!
Kunne deltage i holdmødet torsdag d. 23/9 kl.

HOLD 1516 SPV
HJEMMEHOLD MED VT-LØN
SØGER NYE MEDLEMMER.
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

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående krav vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Poulsen

BØRNE SPV- HJEMMEHOLD
1515 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER HENHOLDSVIS
PR. 1/10- OG 1/11-04
Holdet passer en 12 årig dreng med hydrocephalus,
(med et yderst kompliceret og langvarigt behandlingsforløb), og vi dækker kun nattevagter.
Arbejdet foregår i familiens hjem på Amager i tidsrummet 22.30 – 07.30
samt ca. 2-3 weekends om måneden hos aflastningsfamilie i Jægerspris i tidsrummet
22.00 – 07.00, og hvortil der i øvrigt udbetales transportid og beløb.
Vores opgave er at observere patientens almentilstand
natten igennem, assistere ham i tilfælde af utilpashed,
samt at vende ham en gang i timen. Endvidere give
medicin og hjælpe med badning og påklædning om
morgenen.
Vi søger : Vagttagere, som har mindst 200 SPV-timer
og som kan tage min. 4 vagter pr. måned samt er
indstillet på at blive på holdet mindst 1/2 år, da drengen har svært ved
at skulle forholde sig til nye ansigter alt for ofte.
Det er en fordel, hvis du har taget børne-SPV-kurset,
men ikke et krav, og selvfølgelig har lyst til at arbejde med børn, (hvor en vis
erfaring ligeledes er en fordel).
Ansøgningsfrist : Fredag den 17. september 2004 til
Vagtbureauet.
Yderligere information hos holdleder Nicolai Bech :
Mobil 2720 4386

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
tirsdag d. 21/09.04 kl.12
Holdleder
Ikram Sarwar
Tlf.: 29726137

Vagtudsigten ~ opdateret 5/9
Uge Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
37/38
9/9
10/9
11/9
12/9
13/6
14/6
15/6
Dag
vagter
Aften
vagter
Natte
vagter
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MSR
Velkommen

MSR-møde

Så er efterårets semester rigtigt begyndt! Og
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er parat
til at begynde arbejdet og fortsætte de mange
projekter fra foråret.

Torsdag den 9. september
Lok. 1.2.5 (FADLs mødelokale)

For hvem?
For dem, der ikke allerede ved det, kan det her
kort siges, at MSR er for alle medicinstuderende!
MSR arbejder for dine, mine og alle vores
fælles interesser - som vi har som medicinstuderende i København.
Derfor er alle MSRs møder åbne. Alle har
stemme- og taleret. Og alle kan med andre ord
være med til at bestemme, hvad MSR skal
arbejde for.
MSR-møder
MSRs arbejde foregår hovedsageligt udfra de
såkaldte MSR-møder. De afholdes fast en
gang om måneden (inden hvert møde i
Studienævnet). Herudover holder vi møde, når
der er behov for det - f.eks. vil vi sandsynligvis holde et stormøde om (gen-)indførelsen af
syge-/reeksamener i dette semester. Endelig
afholder vi en gang om året Generalforsamling
og opstillingsmøde (se andet steds på siden
her).
Hvordan?
Hvordan foregår det så? I MOK indkaldes der
til MSR-møderne. Og vi bringer samtidigt en
dagsorden. I denne uge kan du se dagsordenen
til mødet på torsdag her på siden. Og punkterne
er i anledning af, at det er første møde, beskrevet lidt mere udførligt (se 'ad-punkterne'¨).
Hvad kommer der ud af det?
MSR har stor indflydelse! - Vi opstiller 5 af de
10 medlemmer af Studienævnet for Medicin (det
nævn, der bestemmer alt om hele uddannelsen).
De øvrige 5 personer er undervisere.
Desuden udpeger vi personer til alle semesterudvalg og en lang række arbejdsgrupper og andre udvalg på fakultetet.
Det mest tydelige resultat af MSRs arbejde er
studieordningen (den nye), som alle bliver optaget på i dag. Udviklingen og evalueringen af
studieordningen har den højeste prioritet i
MSRs arbejde.
Altså: Vil du have noget lavet om i studieordningen (al undervisning og alle eksamener),
så kom til MSR. Så gør vi det .... !
Vel mødt til et nyt spændende semester i MSR.
På MSRs vegne
Simon Serbian

Dagsorden for mødet
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalgene
4. Ansøgningen om penge til gave
5. Kantinen
6. Studienævn
7. Værdigrundlag
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Ad 5: Kantinen
Helene forestår dette punkt.
Ad 6: Studienævn
Der afholdes møde i Studienævnet for Medicin
på fredag den 10. september. Studienævnsgruppen (de 5 repræsenter fra MSR) gennemgår dagsordenen. Og vi behandler de punkter,
der er på.
Ad 7: Værdigrundlag
MSR afholdte før semesteret en såkaldt
Fagrådsdag. Dvs. et endagsmøde, hvor semesterets arbejde mv. blev drøftet. På mødet blev
det diskuteret, hvad MSRs værdigrundlag mere
indgående er.

Ad 1: Formalia
Ved dette punkt klares de rent formelle ting ved
mødet. Dvs. der vælges en dirigent (mødeleder)
og en referent. Der er tradition for, at MSRs
formand leder mødet - og for at sekretæren tager referatet. Lige nu er det hhv. Helene Hvidman og Anne Katrine Holm.

I MSRs vedtægter står der: "Fagrådet har til
formål at varetage de medicinstuderendes
studiemæssige interesser og repræsentere de
studerende i studenterpolitiske forhold." Men,
vi vil gerne sætte flere ord på formålet. Og altså
uddybe de værdier og principper som MSR
bygger på.

Ved formaliapunktet godkender vi også dagsordenen. Det betyder konkret, at vi bliver enige
om, hvad der skal arbejdes med på mødet. Vores
regler er, at for at et emne kan behandles, og der
kan tages beslutning, så skal det være annonceret i MOK som et punkt på dagsordenen.

Der afholdes jo Faglig dag / Fakultetsdag den 7.
oktober. Og dertil vil vi gerne kunne præsentere
MSRs værdigrundlag uddybet.

I enkelte tilfælde kan et punkt tages op på mødet til beslutning, men det er kun undtagelsesvist - og det vil aldrig dreje sig om større politiske ændringer i studieordningen og lignende.
Ad 2: Nyt fra semestrene
Her tages der en runde, hvor vi gennemgår alle
semestrene. Der er her, det er vigtigt, at alle HR
er repræsenteret, således at der kan komme
tilbagemeldinger om fra det enkelte semesters
undervisning. - Hvad fungerer godt, og hvad
fungerer ikke?
Typisk er det ved disse punkter, at nye problemer kommer frem. Så tager vi en hurtig diskussion af emnet - og sætter det måske så på dagsordenen på næste møde, hvis det er noget større.
Mange problemer kan dog umiddelbart klares
ved at tage sagen med til studienævn eller
semesterudvalg.
Ad 3: Nyt fra udvalgene
Dette er mest et meddelelsespunkt. Her kommer der tilbagemeldinger fra alle de repræsentanter vi har siddende i udvalg og arbejdsgrupper. Målet er, at hele MSR skal være godt oplyst om, hvad der foregår.
Ad 4: Ansøgning om penge til gave
Mangeårig sekretær Birte Brogaard i Klinikudvalgssekretariatet i amtet gik på pension i
sommer. Der søges om penge til en gave.

Ad 8: Meddelelser
Her kommer andre meddelelser. Det kan f.eks.
være nyt fra Sundrådet (som er studenterrådet
for hele fakultetet - altså alle uddannelserne på
Sundhedsvidenskab). Også meddelelser fra Forenede Studenterråd (FSR), der er studenterrådet for hele universitetet, kommer her. Endelig
kan der komme nyt fra arbejdet i SUPU (Sundheds- og Uddannelsespolitisk udvalg) i FADL
her. Dette arbejde deltager MSRs repræsentanter også i.
Ad 9: Eventuelt
Dette er et uformelt punkt, hvor der ikke kan
træffes beslutninger. Alle småsager kan komme
op her. F.eks. punkter, vi skal have op på et
senerere møde.
P.f.v. Simon

Husk
Generalforsamling
Onsdag d. 22/9 kl. 16.00.
MSR holder Generalforsamling og Opstillingsmøde den 22. september kl. 16.00.
Der er på disse møder at vi vælger både ny
formand, bestyrelse og opstiller repræsentanter til Studienævnet for Medicin.
Det er et vigtigt møde!
Mød op!!

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

MSR OG IMCC

AF PETER MADS RASMUSSEN,
PR-UDVALGET, IMCC-ULAND

IMCC

Endelig meldte sommeren sin ankomst til det danske. Fyldte badestrande, kolde fadøl og sparsom
sommerpåklædning hører atter til dagens orden. Alt
imens dette scenarie med svedende danskere udspiller sig, har en gruppe danske studerende dedikeret
deres sommer til at arbejde med primær sundhed
under nogle ganske andre forhold. Deres virkelighed
udspiller sig på det sydamerikanske kontinent - nærmere betegnet Chuquisaca departementet i det sydlige Bolivia. Med base i den lille by San Lucas, forsøger projektet at forbedre sundhedstilstanden for den
fattigste del af befolkningen – især for kvinder og
børn.
Det daglige arbejde foregår dels på det lokale hospital men også ude i ”felten”. Især arbejdet i felten
adskiller ”San Lucas” projektet fra andre sundhedsfremmende projekter i Bolivia. Afstandene i Bolivia
er store. Chuquisaca departementet som projektet
dækker, er et bjergrigt område på størrelse med

Fyn. De højeste toppe når op i 5000 meters højde,
mens ”dalene” ligger i ca. 1100 meter. Det voldsomt
kuperede terræn kombineret med veje af absolut
middelmådig stand, betyder at man som projektarbejder ofte må gøre sig store anstrengelser for at
nå de yderste afkroge af departementet.
Til rådighed for projektet er to firehjulstrækkere,
som er nødvendige for at nå de lettest tilgængelige
områder. Selv disse moderne køretøjer har dog også
deres begrænsninger. Når det kommer til virkeligt
vanskeligt terræn er et veltrimmet æsel eller muldyr stadig at foretrække. Turene til de fjernest liggende landsbyer kan derfor være langvarige og krævende. Årsagen til at man gør sig så store anstrengelser for at nå ud i lokalområderne er, man vil sikre
en så høj grad af bæredygtighed som overhovedet
muligt. Igennem kurser for de lokale ”sundhedspromotorer” forsøges opnået en ændret og forbedret
sundhedsadfærd. Det er især på kurserne at man som
udsendt oplever, hvor stor forskel der på vestlig
sundhedsopfattelse og den lokale bolivianske repræsenteret ved de såkaldte ”curanderos”.
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Som udsendt på San Lucas projektet har man ret til
fem ugers ferie ud af udsendelsesperioden på 14 måneder. Når man befinder sig i Sydamerika og, vel at
mærke mestrer det spanske, er der fantastiske muligheder for at begive sig ud på nogle oplevelsesrige
rejser. Udover naturligvis Bolivia, er der spændende
rejsemål i Peru, Argentina – ja, mulighederne er
utallige...
San Lucas projektet er et projekt i den såkaldte ”Ulandsgruppe” under IMCC. Projektet er finansieret af
DANIDA. Udover San Lucas projektet har Ulandsgruppen også projekter i Azurduy, Bolivia samt i Tumu,
Ghana. Der er udtagelse én gang om året. Se mere om
hvordan du søger på Internet adressen: www.imcc.dk/
uland/ Her vil du også kunne finde mere uddybende
information om projekterne i Ulandsgruppen.
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IMCC

VIMANGLERSTADIGMASSERAF
BAMSELÆGER!!!

HEJ ALLESAMMEN,

Tøv ikke med at melde dig til nogle hyggelige timer
i Fælledparken onsdag d. 15/9 og torsdag d. 16/9-04 i
tidsrummet mellem 9-15, hvor du vil kunne være
med til at give børn(og deres bamser) et mindre
skræmmende billede af at gå til lægen/komme på
hospitalet.
Gå heller ikke glip af det obligatoriske infomøde
mandag d. 13/9 kl. 18-20 i Store Mødesal, hvor der
vil være foredrag om bl.a. kommunikation med børn
ved et par hospitalsklovne, og en masse vigtige oplysninger om Bamsehospitalet generelt og om dagene i Fælledparken. Der vil naturligvis blive serveret the, kaffe og hjemmebagt kage.

Så er det tid for semestrets første EXCHANGE møde!
Dette sker på torsdagen den 16sept. kl 17.00 på IMCC
kontoret og vi glæder os til at se alle gamle rotter og alle
nye, der gerne vil være med til at modtage udvekslingsstuderende fra hele verlden!
Hilsen Exchangegruppen

IMCC

Alle nysgerrige er velkomne til semesterets første
IMCC månedsmøde onsdag d.
8. sep. kl. 19.00
(i FADL´s mødelokale over kantinen)
Der er flere større projekter under opsejling, så kom
og hør nærmere.

Dagsorden
1) Nyt fra grupper og bestyrelse
2) Beretning fra IFMSA møde i Makedonien
3) Fagligdag: IMCC sætter tortur på dagsordenen.
4) GF (general forsamling): Vi københavnere er værter for årets GF i
weekenden 15.-17. okt. Vi nedsætter et GF-arrangør-team
5) Præsentation af vores nye sekretær: Sofie
6) INTRO-kursus: Et nyt projekt rettet mod 1. og 2.
semester studerende. Vi
nedsætter et team der skal arrangere en-dags-kurset
lørdag d. 2. oktober.
7) FINO – Sidste frist for tilmelding 10. sep.
8) Det-der-kvarter: Billeder og underlige historier
fra et IMCC-exchange
ophold denne sommer på Sumatra i Indonesien.

Skriv en mail til lottenilsson65@hotmail.com og tilmeld dig som bamselæge. Husk at skrive hvilken dag
og i hvor mange timer, du har lyst til at være bamselæge. Spørgsmål? Skriv til ovennævnte mailadresse.
Husk, alle (1. til 13. semester) er velkomne. Deadline fredag d.10/9-04.
Med venlig bamsehilsen Bamsehospitalsarrangørerne.

Stillingsopslag

1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN

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.
ARBEJDSOMRÅDERNEISTUDIEVEJLEDNINGENER:
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
og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer,
der kan opstå.
MØDEROGKURSER
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.
MERITOVERFØRSELFRAANDRE
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 universitetet, 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.
ANSØGNINGERSTILESTIL:
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.
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BASISGRUPPERNE
504-505
506
507
508-509

Nåede du ikke at komme med
på holdbilledet eller fik du ikke
betalt/bestilt Scorebogen 2004, så
mød op fredag d. 17/9 kl. 14:00
foran klubben. Der tages
løsbilleder og der vil være
mulighed for at bestille bogen.

21-sep
21-sep
21-sep
13-sep

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

FILMKLUBBEN INDKALDER!

LU
LU
LU
TA

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.

Kemigang
Kemigang
LU

7. sem
7.kka1-3
27-sep

11:00

LU

02-sep

11:00

LU

03-sep

12:00

LU

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

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

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

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.

7.kka4
7.kka5

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.

7.kkk1-6
7.krh1-6

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

Derfor: husk tiden og medbring kr.
50,- kontant, hvis du vil have
Panums mest læste bog...
Vigtigt! Hvis dit holds billed-tid ser
helt umulig ud ifh. til Jeres skema,
så send venligst en mail til
tider@scorebogen.com
OBS! Basisgrupper: skriv selv til
tider@scorebogen.com hvis I vil
med i bogen.
Tjek også

WWW.SCOREBOGEN.COM
TIDER FOR BILLEDTAGNING
TIL SCOREBOGEN 2004
dato

kl

14:00

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
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 17-sep
503
21-sep

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 P8’n.

sted

Semesterfri + løsbilleder
17-sep

8.krh1-3

VedKlubben

13. sem OBS: ændring
13.KRH1-4
17-sep 15:00
13.KKK1-4
17-sep 15:00
13.KKA1-3
17-sep 15:00

VedKlubben
VedKlubben
VedKlubben

LU

MEDICINER MESTERSKABET
I
FODBOLD!!!!

Hold øje med opslag på
vandregangen!
Mange hilsner

LU

LU
LU
LU
LU
Forhal, Panum

Basisgruppen
informerer
Så er semesteret begyndt og vi er så småt ved at være klar til at præsentere vores første produktioner.
Allerede til Filmklubben P8'ens første torsdagsfilmfremvisning skulle vi gerne være klar med en fræk lille
forfilmssnas...

12:30
11:45
12:00

LU
LU
LU

13:00
13:00
12:30

Kemigang
LU
LU

12:00

LU

13:15

Kemigang

13:00

Kemigang

Vi holder møde i løbet af næste uge -se næste MOK.

12:00
10:00

LU
LU

Har du lyst til at producere dine egne film, så skriv til
panumphilm@yahoo.com. Send gerne din sund.ku.dk-adresse, så
modtager du en invitation til PHILMS grupperum.

Der arbejdes på en instruktionsvideo i Neurologisk Undersøgelsesteknik i samarbejde med en overlæge fra
Bispebjerg.
Medlemstallet er steget lidt i løbet af sommeren og vi byder alle nye aktive medlemmer velkommen.
Der arbejdes også på at få en hjemmeside op at stå.
Der indkøbes udstyr til redigering i løbet af denne uge. Udstyret kommer til at stå på Panum og bliver
således tilgængeligt for alle aktive medlemmer i PHILM.
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REKLAMER

23

BASISGRUPPERNE
GIM-MØDE I DAG D. 8 SEPTEMBER, KL. 16.00 I 9.2.3.
Gim er en basisgruppe for studerende på det
sundhedsvidenskabelige fakultet med interesse
for alternativ behandling. Gruppen har til formål
at indsamle og formidle viden om de alternative
behandlingsformers teorier, metoder og resultater, samtidig med, at vi er et studentersocialt
forum, hvor man kan hygge sig med te og kage.
På dagens møde skal vi planlægge vores nært
forestående hyttetur samt faglig dag og derefter
er der kage og sjove historier fra ferien!
Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og
lær noget nyt!
Se vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim
for videre information.

Vel mødt!
GIM
Gruppen for integreret medicin.

WEEKENDTUR MED GIM

-Lær om antroposofisk medicin
Weekenden d. 1.-3. oktober har du mulighed for
at lære mere om en medicinsk retning med baggrund i Rudolf Steiners antroposofi. Her betragtes sygdom som en manifestation af ubalance
mellem menneskets fire væsensled, det fysiske
legeme, livslegemet, sjælelegemet og egoet, og
behandlingen rettes mod sygdomsårsagerne frem
for symptomerne. De antroposofiske læger er
medicinsk uddannede og kombinerer vestlig og
antroposofisk medicin i deres klinik. Kom og hør
hvordan!

Tilmelding og yderligere
information: gim@studmed.ku.dk

INVITATION TIL SUNDRÅDSMØDE DEN 16. SEPTEMBER 2004 KL. 16.00 

SKAL STUDENTER KLUBBEN
LUKKES?

Tja, det kan da blive konsekvensen efter fredagens første
lange fredagsbar.
Folk opførte sig på en måde der mest af alt mindede om
en autonom anarkifestival på stoffer.
Døren: Det ville være rart hvis folk ville huske på at dem der står i dør er
medstuderende der udfører et stykke ulønnet arbejde for at vi alle sammen
kan have en klub vi kan komme og hygge os i.
Der er INGEN grund til at stå og svine folk i døren til over hvor lang køen er.
Det er da kun dejligt at der er så mange der gerne vil komme og hygge i klubben og det er jo altså ikke os
men brandvæsnet der bestemmer hvor mange mennesker der må være i lokalerne. Det giver en utrolig
dårlig stemning når man skal stå i døren og diskutere med medstuderende der ikke kan styre deres brandert
og sviner en til.
Stop det.. vi skal jo alle være her og det gerne i en rar atmosfære.
Vagterne: Efter kl. 17.00 skal man vise studiekort for at komme ind på Panum. Når vagterne beder en om
at vise studiekort eller nægter en adgang fordi man er for stiv eller insisterer på at tage øl eller sprut med
ind på Panum, så skal man gøre som de siger. De gør deres arbejde og der er ingen grund til at kalde dem
fascister, hiposvin, nazier eller andet. De gør deres job, så opfør jer ordentligt over for dem.
Inde på Panum: I fredags blev der smadret flasker på vandregangen, knust vinduer og hærget toiletter.
Dette medførte at drift chefen blev tilkaldt for at tilse skaderne.
Også han blev mødt af ukvemsord og var, forståeligt nok, meget vred. Denne hærgen på Panum under en
fredagsbar er noget der kan resultere i lukning af studenterklubben. I klubbens 22 årige historie har dette
aldrig før været et problem, så det skal naturligvis IKKE ske igen.
I Klubben: Dem der laver fredagsbar (og står for den øvrige drift) er medstuderende der er ulønnede. Man
skal gøre som de siger og ikke stå og spille smart når man bliver bedt om at holde op med at stå og pisse
på gulvet. Folk var meget aggressive og ville ikke følge de mest enkle henvisninger. Vi ved godt at der er
er varmt i klubben, vi ved også at øllen ikke altid er kold, og vi ved godt at der til tider er lang kø i baren.
Vi gør hvad vi kan og vil også gerne hygge os når vi stå i bar eller dør. Så prøv lige en gang at tale pænt til
folk..
Alt i alt: Man kan jo kun håbe at det har været en enkelt smutter og at folk er voksne nok til at stå til ansvar
for deres handlinger. Det betyder at man går ned i driften og undskylder sin opførsel, tilbyder at betale de
evt. skader man har forvoldt i sin kæmpebrandert. Og at man stiller op i klubben og undskylder for sin
opførsel..
Vi skal jo alle sammen være her og gerne kunne hygge os. Så prøv lige at styre jeres alkoholindtag og
opførsel ved de næste arrangementer i studenterklubben.

Mødet afholdes i 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.

Studenterklubben/Bent
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.
Tanken var, at der skulle afholdes Sundrådsmøder
inden hvert dekanatmøde, hvor vi prøver at
finde nogle emner, der er enighed om at fremføre. I løbet af semesteret brugte basisgrupperne
og fagrådene formanden for Sundrådet som sparringspartner, når man løb ind i problemer. På
den måde kan bedre udnytte erfaringer og lave
en samlet indstilling til dekanatet.
Sundrådsmøderne er åbne for alle, så der bliver
på den måde ikke afstemninger og alle fagråd
og grupper er selvfølgelig frit stillet, hvis man
selv vil køre en sag. Dette er blot et tilbud, som
vi har diskuteret med dekanen, der er åben overfor at lade de studerende være med i
beslutningerne, hvis vi kan finde en organisering, som han kan bruge som sparringspartner.
Ad. 3) Aftalen mellem Ministeriet og universiteterne vedr. bygningerne har resulteret i, at der
på hele
Universitet skal spares kvadratmeter. På
Sundhedsvidenskab skal der spares godt 6000
m2.
Efter planen skal Folkesundhedsvidenskab fraflytte Panum til næste sommer. En af
bygningerne, der bliver ”frie” er Sygeplejerskeskolen, der forventes solgt.
Der har tidligere været talt om, at bygningen
kunne bruges til fx. et studenterhus for
medicinerne. Nu hvor der er en oplagt mulighed
for måske at have en tom bygning, synes vi,
at vi skal tage diskussionen igen. Er det noget,
der ville være interesse for at tage op igen? Vi

er ved at undersøge hvor langt planerne er med
fremtiden for bygningen.
Ad. 4) Mandag den 20. september kl. 14.00 er der
igen dekanatmøde. For det første skal vi diskutere,
hvad vi gerne vil diskutere, så vi kan sende en
dagsorden ind. Dernæst skal vi forsøge at finde
nogle emner, som vi samlet vil gå til dekanen
med.
Ad. 5) Vi foreslår dekanatet, at næste dekanatmøde skal være den 22. november 2004 kl. 14.00.
Hvis det bliver sådan foreslår vi, at næste Sundrådsmøde ligger onsdag den 17. november kl.
16.00.
Vi har snakket om der skulle være et oplæg til
mødet. Der har været et ønske om et kort
oplæg omkring fakultetets økonomi. Hvordan
hænger det hele sammen? Hvordan er
beslutningsgangen? Hvilken mulighed for indflydelse er der? Hvilke muligheder for støtte er
der? Eller skal vi have noget helt andet?
Ad. 6)
Der skal afleveres opstillingslister til studienævn,
institutbestyrelser og fakultetsråd, der skal
afleveres den 24. september. Fagrådene skal inden Sundrådsmødet have afholdt
opstillingsmøder, hvor man har mulighed for at
blive opstillet. Herefter skal listerne laves og
underskrives. Det er Sundrådets opgave at koordinere opstillingerne til institutbestyrelserne og
fakultetsrådet. Hvis nogle har lyst til at opstille
eller være suppleanter, kan I ringe til mig, så
skal jeg hjælpe jer på vej. Ved at være suppleant
er det muligt at følge arbejdet uden at sidde
med ansvaret. En god måde at komme ind i
tingene på.
Med venlig hilsen
Jesper Luthman
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