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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):
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-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 15, årgang 37 udkommer
IMCC månedsmøde i FADLs lokaler
kl. 19.00. Alle er velkomne!

Torsdag:

er også kendt som lille fredag.. start din
fredagsbar med tømmermænd!

Fredag:
Lørdag:

Søndag:

Mokredaktionen løber marathonopvrmning
Superbøvl på Zulu, husk Dr.Pepper (regn
med ca. 9 pr. mand)

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.

Første Laaange fredagsbar.

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:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)

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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STUDIET

Ansøgning om tilladelse til at skrive afløsningsopgave i organkursus 1 og 2-3. Ansøgning ikke imødekommet.

Redaktionelt

Ansøgning om tidsfristforlængelse til FASE II. Ansøgning ikke imø-dekommet.

SÅ KØRER MOK-MØLLEN IGEN.
Velkommen tilbage til alle de gamle og et stort velkommen til det nye
kuld, som måske er ved at være ædru efter vinterrustur.
Nu er klokken mange og vi vil gerne hjem i seng, så derfor: læs, nyd, grin,
græd, fundér og råb af/over dette årets første nummer af MOK, mens du
tænker nu er der kun 4 måneder og 14 numre af MOK til eksamen 
-MOK-red

Styrende organer

MØDEREFERAT 
STUDIENÆVNSMØDE 04-10

Forum: Studienævnets medlemmer
Møde afholdt:
2. november 2004
Referent:
Anne-Lise Schulze Andersen
Til stede: Pernille Due, Kirstine Fabritius, Mogens
Holst Nissen, Poul Jaszczak , Helene Hvidman, Niels
Højby, Birte Glenthøj, David Woldbye, Hans Sjöström,
Mi-chael Hejmadi, Kenneth Geving Andersen, Peter
Bonde, Studievejledere Ulrik Bodholdt, Ditte Marie
Skovgaard Christensen og Malene Esager, Charlotte
Paisley (fuldmægtig), Berit Brix (fuldmægtig), Lisbeth Ro-land Hansen (områdeleder), Martin Noer
(områdeleder), Gitte Birkbøl (kontor-fuldmægtig),
Anne-Lise Schulze Andersen

6.
Merit for OSVAL II
7.
Ny studieordning for bacheloruddannelsen i
medicin
8.
Kommissorium – til internationalisering af
lægeudd.
9.
Evaluering – rusturen august 2004
10.
Opfølgning på Amee – Edinburgh 6.-8. sept.
04
11.
Oplæg til debat om Barselsorlov i løbet af
medicinstudiet
12.
OSCE – kommissorium
13.
Revurdering af adgangskrav til de universitære bachelorud-dannelser
14.
Opfølgning på faglig dag
15.
Meddelelser
16.
Eventuelt
ad 1

Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
a. Udsendte sager
3.
Godkendelse af referat 04-9
4.
Studie- og eksamensordningen
a. Flytning af timer fra organkursus 5 til 6
b. Foreløbig plan for 10. semesters eksamen
c. Orientering om planer for 11. semester
5.
Integrerede eksaminer

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 13 blev tilføjet: Revurdering af adgangskrav til de universitære bacheloruddannelser. Dagsorden herefter godkendt.
ad 2
Personsager
a.
udsendte sager.
Ansøgning om at tage patologi-eksamen før beståelse af mikrobiologi, vinter 04/05 blev imødekommet.

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: Katrine Bjerggaard Fisker

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Hanne Jensen
Assistent:
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Mandage 11.30-15.30

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

Ansøgning om tilladelse til at gå til tentamen på 7.
semester trods for sen tilmelding. Ansøgningen blev
imødekommet. Pernille Due skriver til den studerende, idet det er 3. gang den studerende tilmelder
sig for sent.
Ansøgning om ekstra tid til eksamen pga. diabetes
mellitus. Ansøg-ningen blev ikke imødekommet.
Ansøgning om 5. eksamensforsøg i cellebiologi. Ansøgning imøde-kommet.
Ansøgning om holdsætning på 8. semester samtidig
med afvikling af 8 ugers klinisk ophold i kirurgi i
efteråret 2004. Ansøgningen ikke imødekommet, da
det er en urealistisk stor belastning og i øvrigt bryder med indtegningsbetingelserne.
Ansøgning om genindskrivning på medicinstudiet.
Ansøgning ikke imødekommet.
Ansøgning om at gå til eksamen i patologi inden
bestået mikrobiologi. Ansøgning imødekommet.
Ansøgning om genindskrivning på medicinstudiet.
Ansøgning ikke imødekommet.
Ansøgning om forlænget frist for beståelse af FASE
II. Ansøgning ik-ke imødekommet.
ad 3

Godkendelse af referat 04-9
Referatet godkendt med enkelt rettelse.

ad 4
Studie- og eksamensordningen:
a.
Flytning af timer fra organkursus 5 til 6
Kursuslederne for organkursus 5 og 6 havde fremsendt anmodning om godkendelse af ændring af timefordelingen mellem organkursus 5 og organkursus 6.
Studienævnet fandt det svært ud fra det foreliggende
at bedømme hvad det indebærer. Det blev besluttet,
at Pernille Due kon-takter kursuslederne og beder
dem specificere, hvad de mener. Ligele-des ønsker
studienævnet, at 5-6. semesterudvalget inddrages.
b. Foreløbig plan for 10. semesters eksamen
Birte Glenthøj orienterede om, at udvalget havde
diskuteret at eksa-men evt. skulle være en OSCEeksamen, alternativt at der skulle bru-ges videooptagelser til eksamen.
Pernille Due orienterede om, at der vil blive nedsat
et OSCE-udvalg, der skal se på problematikken omkring OSCE eksaminer. Udvalgets arbejde vil være i
gang inden 10. semester starter. Det blev besluttet,
at 10. semesters eksamen behandles igen på næste
møde.
c. Orientering om planer for 11. semester
Hans Sjöström orienterede om, at 11. semester-planen skal behandles på næste Følgegruppemøde.
Det blev besluttet, at 11. semester-planen skal behandles på Studie-nævnsmødet i begyndelsen af januar 05. Pernille Due kontakter 11. semester-udvalget og beder om at få tilsendt udkast til materiale til
dette Studienævnsmøde.
Ligeledes blev det besluttet, at Pernille Due, Poul
Jaszczak, Mogens Holst Nissen og Helene Hvidman
vil holde møde vedr. ny formand for 10-12 semesterudvalget. Punktet behandles på næste
Studienævnsmø-de.
ad 5

Integrerede eksaminer
Pernille Due omdelte papir, hvori hun havde
listet op, hvilke ændrin-ger udvalget havde foreslået
og hvilke umiddelbare løsningsforslag Studienævnet
kunne vælge at tage. Pernille gennemgik listen semester for semester.
1.
semester: 1-5. semesterudvalget arbejder
videre med forslaget i revisionen. Integrere kemi i
cellebiologi.
Men blev enige om af afvente TAS-udvalget og 1.-5.
semesterud-valgets arbejde, som skal være klar til
næste semester. Mogens Holst Nissen ønskede
OSVAL I-blok til behandling i 1.-5. seme-
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sterudvalget. Må komme med skriftligt oplæg vedr.
dette.
2. semester: 1-5. semesterudvalget arbejder videre
med forslaget i revisionen. Samle almen embryologi, almen histologi og dele af genetikken i selvstændig blok, som testes for sig.
Skal indgå i den samlede vurdering fra 1.-5. semesterudvalget.
3. semester, Integrerede organkurser: Holde møde
med patologerne mhp. at diskutere testning af patologisk anatomi på de forskellige semestre. Metodelære: Brev til faget om at øge integrationen af fagene og sikre at testningen indeholder opgaver der
dækker med.soc. Dette forventes at ske allerede fra
foråret 2005.
Hans Sjöström gjorde opmærksom på, at der kun er
1 times pato-logi. Pernille Due, Hans Sjöström, Helene Hvidman vil holde fagmøde med patologi og
farmakologi for at få tingene på plads, på tværs af
semestrene.
4.
og 5. semester: Diskussion af forslag og
mindretalsudtalelse i Stu-dienævnet. Møde med JJH
og møde med studenter. Møder med fagene.
Det blev besluttet, at studienævnet ved et senere
møde skulle dis-kutere dette i detaljer.
6.
semester – Pernille Due konkluderede, at
Studienævnet kunne til-slutte sig forslagene fra ud
valget. Det blev besluttet at udarbejde oplæg til
studieordningsændring, brev til eksamensformand om
øget integration. Desuden af holde møde med fagene
mhp. at ar-bejde mod at implementere forslaget.
8.
semester: Møde med de 4 fag mhp. at arbejde mod at implemente-re forslaget om særskilt
tentamen.
Brev til eksamensformand om øget integration. Der
skal holdes møde med Panum-fagene om at flytte
fagene ud. Pernille Due konstaterede, at Studienævnet kunne tilslutte sig, hvad der står om 6.-8.
semester. Der skal ligge forslag til marts/april.
9. semester: Udvalget havde foreslået at have særskilt tentamen for med.soc. i stedet for samtestning
med klinisk soc.med. på 10. se-mester. Implementere forslaget. Der skal udarbejdes oplæg til studieordningsændring.
Pernille Due skriver til faget og beder dem komme
med forslag.
10. semester: Forslag om et eller to tillægsspørgsmål
til testning af semestrets parakliniske fag. Mundtlig
klinisk eksamen: Brev til 10. semesterudvalget om
at implementere forslaget. Mundtlig kli-nisk eksamen i klinisk social medicin: Implementere forslaget. Oplæg til studieordningsændring. Brev til faget.
Faget får brev vedr. medicinsk sociologi/eksamen.
12.
semester: Forslag om et eller to tillægsspørgsmål til testning af semestrets parakliniske fag.
Brev til 12. semesterudvalget om at implementere
forslaget.
Pernille Due bad Studieadministrationen og
Eksamenskontoret udar-bejde notat om retsgrundlag
vedr. karakterfastsættelse.
David Woldbye spurgte mht. honorering. Martin Noer
oplyste, at det ligger i normsætningen. Denne er pt.
til høring i censorformandsska-bet.
ad 6
Merit for OSVAL II
Birte Glenthøj foreslog, at sidste del af sætningen i
pkt. 1 (”og artiklen skal vedlægges i kopi af den
editorale proces i form af reviews kom-mentarer og
forfatterens response”) skulle slettes. Dette blev vedtaget. Charlotte Paisley udarbejder nyt notat til fremlægges på næste Studie-nævnsmøde mhp. godkendelse.
Ad 7
Ny studieordning for bacheloruddannelsen i
medicin
Martin Noer orienterede om, at den nye studieordning
for bachelorud-dannelsen træder i kraft pr. 1.9.2005.
Den endelige studieordning for-ventes vedtaget
marts/april 2005.
Ad 8
Kommissorium – til internationalisering af
lægeuddannelsen
Punktet rykkes til næste møde.
Ad 9
Evaluering – rusturen august 2004
Mogens Holst Nissen indledte punktet med at orientere om, at rusturudvalget var blevet nedsat på baggrund af klager over sidste års rustur. Ruturudvalget
havde besluttet, at rusturen august 2004 skulle evalueres, for at se om de regler, der var blevet sat for

STUDIET
afholdelse af rusturen var blevet opfyldt, ligesom
det skulle evalueres om rusturen var for lang.
På vegne af rusvejledningen omdelte rusvejlederne
papir med argu-menter for at beholde turens længde
på 7 dage.
Både Mogens Holst Nissen og Rune Rasmussen (rusvejleder) var eni-ge i, at der havde været et godt
samarbejde i udvalget, hvor man hav-de været enige
i alt, bortset fra spørgsmålet om længden af turen.
De studerendes argument for at fastholde rusturen
på 7 dage var, for at kunne holde det faglige niveau,
der ligger i turen.
Helene Hvidmand oplyste, at MSR gav deres støtte
til dette.
Pernille Due roste rusvejlederne for at være gået
konstruktivt ind i dette arbejde og sagde det havde
været en god proces. Evalueringerne er meget flotte,
men mente stadig at turen er for lang, når 38% af de
adspurgte synes dette. Det blev efter en længere
diskussion besluttet, at næste års rustur også er på 7
dage, men at det ved evalueringen af denne, skal det
være under 10%, der synes at den er for lang. Ellers
vil turen fremover blive skåret i antal dage.
ad 10
Opfølgning på Amee – Edinburgh 6.-8. sept.
2004
Punktet rykkes til næste møde.
ad 11
Oplæg til debat om Barselsorlov i løbet af
medicinstudiet
Punktet rykkes til næste møde.
ad 12
OSCE – kommissorium
Udkast til kommissorium for udvalget vedrørende
OSCE blev omdelt på mødet.
Pernille Due orienterede kort om baggrunden og
udvalgets opgave. Kommissoriet blev godkendt. Det
blev foreslået, at udpege 1 studen-terrepræsentant
mere ud over Helene Hvidman. De studerende kommer med navnet senere. Ligeledes blev det foreslået
at bede Hans Sjöström om at indtræde i udvalget.
Hans Sjöström vil gerne. Martin Noer indkalder til
møde i udvalget.
ad 13
Adgangskrav til de universitære bacheloruddannelser
Lisbeth Roland Hansen omdelte papir vedr.
”revurdering af adgangs-krav til de universitære
bacheloruddannelser” og orienterede om de skærpede adgangskrav.
Pernille Due oplyste, at RUU havde diskuteret
adgangskravene. Der var bekymring vedr. optagelseskravene og deres koneks til de nye gymnasiale
uddannelsespakker.
De studerende mente ikke, der var grund til
at skærpe kravene for op-tagelse.
ad 14

Opfølgning på Faglig dag
Rykkes til næste møde.

ad 15
Meddelelser
Pernille Due meddelte, at det nye 1. hjælp-kursus på
1. semester, som blev godkendt på sidste
Studienævnsmøde først starter ved efterårs-semestret 2005, idet det ikke kan nås til forårssemestret
2005.
Berit Brix meddelte, at Fl. Gjerris havde fremsendt
prøvesæt vedr. 9. semester eksamen. Prøveeksamen
er lagt på nettet og fremsendt til alle relevante
partere.
Lisbeth Roland Hansen orienterede om, at Fakultetet har sendt hø-ringssvar til udkast til ”Forslag til
lov om ændring af lov om universi-teter: Gennemførelse af uddannelsesdele i udlandet, stipendieordningen og opkrævning af betaling for visse udenlandske
studerende”. Svaret sendes ud sammen med referatet til orientering.
Pernille Due omdelte papir vedr. eksamination i farmakologi til orien-tering. Dekanen har bedt om
Studienævnets kommentarer til syns-punkter der
fremsættes i brevet fra faget. Pernille Due taler
med deka-nen. Punktet sættes evt. på næste
Studienævnsmøde.
ad 16

Eventuelt
Intet

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 16. DECEMBER 2004 KL. 15.00
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, overlæge Jesper Eldrup, overlæge Helle Aggernæs, overlæge Ole Weis Bjerrum, stud. med. Katrine Bjerggaard
Fisker (12.sem.), stud. med. Mette Lenstrup (10.
sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (9. sem.), stud.
med. Thea møller (8. sem.), stud. med Hellen Edwards (7. sem.), stud. med. Maria Svane (6. sem),
sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen,
studentersekretær Maja Saabye.
Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge Michael Petersen, Overlæge Kjeld Kjeldsen,
overlæge John Vissing, overlæge Henrik Arendrup,
stud. med. Niels Fuglede (11. sem.),
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse af dagsorden
Jørgen Hedemark har meldt afbud til klinikudvalgs
mødet, men kommer i stedet til næste møde.
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Meddelelser fra formanden
Situationen på 7. & 9. sem. er endnu ikke afklaret.
Til det kommende 7. sem. vil der dog være nok pladser på Frederiksberg hospital og Rigshospitalet til
de studerende ved KRH. Klinikudvalget har sendt en
mail ud til de kommende 7. sem. studenter vedrørende dette. Pernille Due har taget kontakt til en
række sygehuse, bl. a. Helsingør sygehus, sygehusene i storstrøms amt, Bornholm sygehus samt Lund,
men der er endnu ikke nogen afklaring på situationen.
Der vil være orienteringsmøde for de undervisere,
som skal varetage den kliniske undervisning på 9.
sem. Møderne afholdes på Herlev hospital d. 18.
januar, på Roskilde Amts Sygehus d. 21. januar, på
Hillerød sygehus d. 26. januar og på Hvidovre hospital d. 27. januar.Torben V. Shroeder & Jørgen Hedemark deltager i mødet på RAS.
9. semesters evalueringen har ikke været så god,
hvorfor man har lavet en række tiltag. Eftermiddagsklinikkerne skal flyttes, så de frem over ligger samlet enten mandag eller fredag. Der skal udfærdiges
et lille kompendium til de studerende med ”gode
råd”. Logbogen skal revideres. Patient forløbende
fungerer ikke, hvorfor det fremover ikke behøver
være den samme patient gennem hele forløbet. Et af
problemerne på 9. sem. er, at lægerne ikke accepterer de studerende som en slags ”yngre læger”. Afdelingerne skal derfor præsenteres for både 7. sem. og
9. sem. logbogen, så de kan se hvilke færdigheder de
studerende allerede har opnået på 7. sem.
IMCC har sendt et brev vedr.
udvekslingsophold. Rita Dalhammer kigger nærmere
på det.
Der er kommet en klage fra en student på 8. sem.
vedr. undervisningen i klinisk biokemi. Den pågældende underviser bliver kontaktet af formanden.
4.
Intet

Meddelelser fra Studienævnet

5.
Meddelelser fra sekretariatet
Lektionsplanerne er tilgængelige på SIS d. 30. december 2004
På det kommende 12. sem. kan vi ”nøjes” med at
oprette 9 hold mod de forventede 12.
Eksamen i retsmedicin er blevet flyttet 2 dage frem,
hvorfor det har været nødvendigt at flytte planlagt
undervisning.
6.

Meddelelser fra semestrene
6. sem.:

5

STUDIET
Røntgen undervisningen fungerer ikke med undtagelsen af lungedelen. Der er i SAU timerne ingen relation til cases, og der er ingen studenter aktivering.
Klinikudvalget kontakter de undervisningsansvarlige
i radiologi.
Der har været en del aflysninger, men der
er fundet erstatningstimer.
Underviserne ved stadig ikke, at de selv skal hente
nøglen til konference rum 3 & 4 samt auditorium 93.
7. sem.:
Kliniktimerne fungerer ikke på RH.
Der har ikke været nogen klinikpatient de sidste 3
uger.
Studenterne samt underviseren kan ikke se hvad forskellen er på den time der hedder rygundervisning og
den time der hedder rygkursus. Sekretariatet skriver til de ansvarlige.
8. sem.:
Hæmatologi undervisningen fungerer ikke. Der skrives til de ansvarlige.
9. sem.:
De studerende får ikke altid besked når undervisningen er aflyst. Skemaet, som blev sendt ud da de
studerende skiftede afdeling, var ikke opdateret.
De organkirurgiske læger har ikke været forberedt
til undervisningen og de har haft vagt samtidig med
undervisningen, hvilket er gået ud over denne.
De studerende har svært ved at finde ud af hvad
deres rolle er. Enten bliver de behandlet som 7. sem.
studerende eller de får forvagts hylet – det er svært
at finde et niveau midt imellem.
På anæstesi opholdet fik de studerende at vide at
logbogen var dårlig og ikke kunne bruges. Logbogen
vil blive lavet om til det kommende 9. sem.
Studenterne er i tvivl om hvad de kan komme op i,
da de får forskellige ting at vide. De kan ikke blive
eksamineret i noget, der ikke tidligere er blevet
undervist i. Eksamensniveauet vil være rimeligt. Der
har kun været en patolog ude at undervise på 9. sem.
og denne person fortalte stort set ingenting.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt specialearbejde. 3. semester undervises på engelsk.

Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsarbejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for
menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksempelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, bioteknologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal arbejdsløshed blandt kandidaterne.

Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, biologi, biofysik, biokemi, idræt og ingeniørvidenskab
(kemi). Ved optagelsen lægges vægt på at hvert nyt
hold repræsenterer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt
anlægges en samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere forskningsaktivitet, karakterniveau og
alder.
Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskema kan hentes på www.sund.ku.dk og
indsendes til:

12. sem.: Intet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200 København N.
Tlf. 35 32 70 76
e-mail: mekr@adm.ku.dk

13. sem.: Mangler repræsentant

Ansøgningsfrist: den 4. april 2005 kl. 12.00

Evt.

REFERAT 9/2004 AF
MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. AMT
MANDAG 01. NOVEMBER
2004 KL. 15.15

10. sem.: Intet.
11. sem.: Intet.

7.

ophold på henholdsvis en klinisk og en paraklinisk
(laboratorie) hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rapport. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangspunkt i tidligere undervisning på studiet og den grundige træning i biologisk metodik giver et godt grundlag for det praktiske arbejde under specialefasen.

KAGE: Hellen tager kage med til mødet d. 20. januar 2005.
Referent: Studentersekretær Maja Saabye

UDDANNELSEN I
HUMANBIOLOGI
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basalbiologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i sundhed
og sygdom. Uddannelsen blev oprettet på forsøgsbasis i 1989 og blev flot evalueret i 1994 og 2003.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 studerende.

Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske basalvidenskabelige og klinisk orienterede fag samt i
forskningsmetodologiske redskabsfag. De gennemgående hovedfag er human patofysiologi og cellebiologi.
Desuden undervises i kursusblokke, der omfatter f.eks.
mikrobiologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori, forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To

Tilstede: Formand, overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup (CL), afd. Læge, dr. med., Lars Laursen (LL),
overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr.
med. Jan Pødenphant (JP), overlæge Gunnar S. Lausten (GSL), overlæge Niels Bækgaard (NB), overlæge Thomas Lind (TL), stud. med. Agnieszka Machnio
(AM), stud. med. Bo Westergaard (BW), sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Lehmann
Rasmussen (ALR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL),
studentersekretær Nadia Seestedt (NS).
Gæst: Overlæge, dr. med. Merete Vaage-Nilsen
(MVN)
1.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2.
Godkendelse af referat nr. 08/2004: Godkendt.
3.
Meddelelser fra formanden:
a) Studielederen har bedt Klinikudvalget diskutere
placeringen af hhv. 7. og 9. semesters kliniske ophold, idet der til foråret kommer en fuld årgang på 9.
semester og der derfor skal skaffes flere klinikpladser.
Placeringen bliver formentlig således: 9. sem. På
Gentofte (22 stud.), Glostrup (18 stud.), Herlev (24
stud.) (prognose 63 stud. F2005). 7. sem. på Hillerød
(16 stud.) og Næstved (12 stud.) (prognose 55 stud.
F2005), dvs. der mangler 27 pladser. Holbæk sygehus
vil evt. tage 8 stud.. Pernille Due og Poul Jaszcsak
vil tage ud på alternative sygehuse og finde de resterende pladser.
JP oplyser i den anledning, at han har været til møde
ang. 10 sem., som i forbindelse med blokkursus i

rehabilitering og socialmedicin skal have ophold på
reumatologisk afd. Dette kan vise sig at give problemer i forbindelse med anden undervisning og lokaler.
b) Overlæge, dr. med. Merete Vaage-Nilsen deltager i mødet med et forslag om fokuseret ophold på
kardiologisk afd. for 9. sem. De studerende på 9.
sem. har selv ønsket dette. MVN mener at et ophold
på ca. 5 dage ville være hensigtsmæssigt. AL har talt
med Jørgen Hedemark Poulsen om opholdet og er
kommet frem til at opholdet maks. kan være på 2 -5
dage, da der kun er 2 x 5 ugers klinik inkl. 2 ugers
anæstesiophold. Det drøftes hvorvidt det er rimeligt
at tage de studerende ud af en hverdag på afdelingen, da de i forvejen har en masse undervisning udover afdelingstjenesten. Desuden bør forslaget tages
op på et højere plan, således at det involverer alle
kardiologiske afd. og ikke kun på Herlev. Det besluttes
indtil videre, at opholdet er frivilligt og at man således kan bytte stud. i 2-3 dage med stamafdelingen.
Desuden påpeger MVN at de studerende altid er
velkommen på kardiologisk afd. i deres fritid.
c) Vedr. studenterrefusionsmidlerne; Der har været
møde mellem Bette Anthonisen, Lisbeth Roland Hansen, Anna-Lise Lindahl og Hanne Lobedanz den
21.10.04. Der er udarbejdet et skema til brug for
fordeling af studenterrefusionsmidlerne, således at
de havner det rette sted. Dette skema uddeles til
Klinikudvalgets medlemmer under mødet. Desuden
er der lagt en foreløbig plan: Indberetning fra Klinikudvalget ang. undervisning sker efter semesterstart
i hhv. januar og oktober. Herefter vil udbetaling af
a’conto beløb til de enkelte afd. ske i juli og endelig
afregning i december. I 2004 vil man udbetale efter
tidligere beregninger. Der er aftalt nyt møde
02.11.04. Selvangivelser vil komme elektronisk i
E2005, så man indberetter direkte til Studienævnet,
iflg. Lisbeth Roland. LL spørger til refusion for undervisning ude af huset, dette tages med på næste
møde.
d) Der holdes reception for nye læger onsdag 26.01.05
kl. 15.00. Det besluttes at MVN bliver årets festtaler.
e) Cand. med. Mette Marklund holder orlov fra
01.09.04 til 01.04.05.
4.
Meddelelser fra studenterne: AM har talt
med sundhedsfaglig vicedirektør Ole Faber ang. hepatitis-vaccine til de studerende. Ole Faber var inviteret til dagens klinikudvalgsmøde, men meldte afbud. Det besluttes at hepatitis-vaccine bliver et punkt
på næste dagsorden og at der sendes invitation til
Ole Faber.
5.

Budgetudvalget: Budgetudvalget er nedlagt.

6.
Formandens afgang: Carsten Lenstrup afgår som formand for Klinikudvalget Københavns Amt.
pr. 1. nov. 2004 Lars Laursen overtager formandsposten.
7.
Nyt vedr. undervisning og eksamen: Der er
intet nyt. LW spørger, om det er realistisk at der
kommer 8 hold på 12. sem. F2005. AL oplyser, at
prognosen burde holde, men at tilmeldingsfristen er
1. december, hvor dette skulle blive afklaret.
8.
Universitetssekretariatet: AL oplyser, at
Professor, dr.med.Hans Johnsen har aflyst undervisning pga. manglende USB-stik i undervisningslokalet
på KAS Glostrup og har bedt AL påpege, at dette
skal der være. LL oplyser, at man kan lægge sine
forelæsninger og billeder på sis.ku.dk, således at man
altid kan hente det og samtidig kan de studerende
også gå ind og se.
9.
Studienævn for medicin: se referat på
www.sund.ku.dk
10.
Eventuelt: LL påpeger, at tendensen går i
retning af at mange SAU-timer på ny studieordning
bliver til forelæsninger. Det foreslås, at der afholdes
et kursus i SAU for underviserne.
Mødet slut kl. 16.30 – næste møde mandag 06.12.04
kl. 15.15
Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt
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REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 25. NOVEMBER 2004 KL. 15.00
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Mogens Spang Thomsen, overlæge Michael Petersen, overlæge Jesper Eldrup, overlæge John Vissing,
overlæge Henrik Arendrup, stud. med. Katrine
Bjerggaard Fisker (12.sem.), stud. med. Niels Fuglede (11. sem.), stud. med. Thea Møller, sekretær
Rita Dalhammer, sekretær Lili Hansen, studentersekretær Maja Saabye
Fraværende: Overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Ole
Weis Bjerrum, overlæge Helle Aggernæs, stud. med.
Mette Lenstrup (10. sem.), stud. med. Lisbeth
Ellegaard (9. sem.), stud. med Hellen Edwards (7.
sem.).
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Meddelelser fra formanden
Ad undervisningslokaler: Klinikudvalget har tiltagende problemer med at skaffe egnede lokaler til
SAU undervisning, hvor der kan være op til 24 studerende og har derfor rettet henvendelse til lægelig
direktør Jannik Hilsted, der vil tage problemet op
med de enkelte centre under hvem, auditorierne i
højhuset sorterer.
Ad klinisk ophold på 7. og 9. semester: 7. & 9.
semester studerende placeres på de hospitaler, som
klinikudvalget har anbefalet. Dvs. at 7. semester
placeres på RH (48 pladser) og FH (12 pladser), 9.
semester placeres på RAS (24 pladser) og RASK (24
pladser). Studieledelsen mangler stadig at afklare,
hvor de resterende ophold (12 pladser på 7. semester
og 24 pladser på 9. semester) skal finde sted. Foråret
2005 kan klares med de 60 pladser på 7. semester.
Studielederen har taget kontakt til andre hospitaler, men man kender endnu ikke planen.
Ad anæstesiophold på 9. semester: Anæstesiopholdet
på 9. semester var oprindeligt planlagt til at foregå
på samme hospital som det kliniske ophold i medicin
og kirurgi. Derved bliver kapaciteten på RH og FH
ubenyttet, hvilket fagets professor og øvrige undervisere har påpeget. Klinikudvalget har derfor foreslået et alternativ, hvor halvdelen af studenterne
modtager anæstesiundervisningen på RAS/RASK, hvor
de har deres kliniske ophold i medicin og kirurgi,
mens den anden halvdel får anæste på RH/FH. Det
forudsættes dog, at studenter, der skal have anæstesiophold på RH eller FH, har haft deres 7. semesters
kliniske ophold på hhv. RH eller FH. Denne fordeling
sikrer også en bedre placering af det anæstesiologiske ophold i forhold til de kliniske ophold i medicvin
og kirurgi. Ligeledes var der lagt op til, at de studerende under deres anæstesiophold skal følge kliniktimerne i medicin og kirurgi. Dette ”krav” er nu
frafaldet.
Ad flytning af klinikudvalgssekretariat og læselokaler:
Sekretariatet og læselokalerne flytter op på 1. sal i
Teilumbygningen. Der bliver tre store læselokaler
samt - på gangen lige ved siden af – to mindre lokaler
til sekretariatet. I tillæg kan vi formentlig låne et
auditorium af patologerne som læselokale efter kl.
17. Det samlede antal læsepladser bliver således
øget fra 24 til mindst 36, hvilket kompenserer for
den reduktion, der skete i antallet for et par år
siden. Der bliver tillige etableret et par PC-pladser.
Thea kommer med studenternes ønsker i forbindelse
med indretningen af de nye læselokaler.
Ny semesterrepræsentant: Maria Svane er ny 6. sem.
repræsentant.
Jørgen Hedemark inviteres til næste møde, for at vi
kan diskutere, hvorledes resultaterne af kvalitetssikringsudvalgets evalueringer medfører relevante
ændringer..
4.
Intet

Meddelelser fra Studienævnet

STUDIET
5.
Meddelelser fra sekretariatet
Receptionen for de nye kandidater afholdes fredag d.
28.01.05 kl. 14.30 og lægeløftet kl. 13 for RH studenterne. KU havde ikke fået besked fra eksamenskontoret, om at man i år havde lagt lægeløftet kl. 13
for RH studenter i stedet for kl. 10. Receptionen
bliver derfor en halv time senere end normalt, og
dagen kan desværre blive lidt tidspresset.
Der er sendt brev ud til afdelingerne vedr. introbesøg
for 1. sem. som er d. 03.02.05
6.

Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Intet.
7. sem.: Intet.

8. sem.: Studenterne er utilfredse over uvisheden
omkring 9. sem. Der sendes en mail ud til de kommende 7. og 9. sem. studenter vedr. den nye beslutning om at RAS og RASK skal have 9. sem. studenter
og RH samt FH skal have 7. sem. studenter. De
informeres ligeledes om, at der endnu ikke er taget
en beslutning vedr. de manglende holdpladser på 7.
og 9. sem. Men at de vil få besked via mail, når der
er taget en beslutning, og at de efterfølgende vil
have mulighed for at ændre deres prioritering.
9. sem.: Intet.
10. sem.: Intet.
11. sem.: Intet.
12. sem.: Det sker ofte, at der ikke er fundet en
klinik patient kl. 13. Sekretariatet skriver en mail
til afdelingerne om problemet.
13. sem.: Mangler repræsentant
7.
Evt.
Thoraxkirurgisk afd. på Rigshospitalet har mange
forespørgsler fra tyske studenter vedr. kliniske ophold. De udenlandske studenter er meget velkomne,
men afdelingerne må ikke selv planlægge disse ophold. Planlægningen af opholdene skal gå gennem
sekretariatet, så det koordineres med de danske
studenters ophold.
KAGE: Sekretariatet tager kage med til mødet d.
16. december.

Referent: Studentersekretær Maja Saabye

REFERAT 10/2004 AF
MØDE I KLINIKUDVALGET KBH. AMT
MANDAG 6. DECEMBER
2004 KL. 15.15
Tilstede: Formand, afdelingslæge, dr. med., Lars
Laursen (LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup
(CL), overlæge, dr. med. Lene Wallin (LW), overlæge, dr. med. Jan Pødenphant (JP), overlæge Gunnar S. Lausten (GSL), overlæge Niels Bækgaard (NB),
stud. med. Agnieszka Machnio (AM), stud. med. Bo
Westergaard (BW), stud.med. Malene Ingemann Petersen (MIP), stud.med. Louise Balling (LB),
sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær
Alice Lehmann Rasmussen (ALR), sekretær Lone Grøn
Laursen (LGL), studentersekretær Nadia Seestedt
(NS).
1.
2.
kendt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat nr. 09/2004: God-

3.
Velkommen til vores nye formand Lars
Laursen
4.
Meddelelser fra formanden: a) Carsten Lenstrup overrækkes to flasker vin og takkes for de sidste
5 år, hvor han har fungeret som formand for klinikudvalget.
b) Sundhedsfaglig direktør Ole Faber var inviteret
til dagens møde for at diskutere fremtidig hepatitis

vaccine til de studerende. Der er omdelt notat vedr.
dette (sendt fra Ole Faber). Ole Faber har desværre
meldt afbud. Ny aftale om at Janne L. Knudsen og
Carsten Bering-Sørensen Sundhedsforvaltningen
kommer til mødet d. 3/1. 05
c) Der er opslået 2 B lektorater på Klinisk reumatologi og rehabilitering: 1 stilling på KAS Gentofte og
1 stilling på KAS Glostrup.
d) Der oplyses om evalueringer fra 7. semester i
foråret. Karaktergennemsnittet er på 5,11 og der er
stor spredning af karaktererne, således at nogle afdelinger er evalueret rigtig gode og andre meget
dårlige. Desuden har LL modtaget evalueringer fra
9. semester, som generelt scorer afd. dårligere end
7. semester. Det diskuteres hvorvidt dette kan skyldes, at de studerende på 9. semester er blevet mere
opmærksomme på hvad en afdeling kan tilbyde og at
hospitalsafdelingerne måske ikke bruger de studerende som en ressource.
e) Cases på 6. og 8. semester kan snart lægges op på
SIS hjemmeside. (Nærmere information følger).
5.
Meddelelser fra studenterne: a) Der har både
fra 6. og 8. semesters studerende været en del frustration over at skulle tilmelde sig næste semester
uden at vide hvilke hospitaler man kan få sit kliniske
ophold på, således at de studerende ikke har kunnet
prioritere hospitaler. Forklaringen på dette er, at
det endnu ikke er helt klarlagt (Studienævnet er
stadig ude for at finde nye hospitaler til kliniskophold ) der forventes først endeligt svar først i januar 2005.
6.
Nyt vedr. hepatitis (Sundhedsfaglig vicedirektør Ole Faber er inviteret):se punkt 4
7.
Undervisning: Det nyeste om 7.-9.10. sem.:
a) 7. sem.: Det er endnu ikke afklaret hvilke hospitaler de studerende skal placeres på i deres klinikophold (se punkt 5). Klinikudvalget Københavns amt
har indtil videre valgt at have 9. semester på de
centrale sygehuse (Gentofte, Glostrup og Herlev) og
7. semester på de perifere sygehuse. Der er i klinikudvalget enighed om, at dette også vil være holdningen fremover. b) 9. sem.: Der foregår stadig redigering af køreplan vedr. emner og kurser, da nogle
kurser er identiske med kurser på 6. + 7. og 8 sem. +
de studerende i første oplæg var for meget væk fra
afdelingerne under kliniskophold. Derfor har man
besluttet at samle alle kurser under klinikopholdet
på en dag om ugen (fredag), således at de studerende
får et mere sammenhængende klinikophold. Studieledelsen planlægger 4 informationsmøder i januar
2005 på forskellige hospitaler. GSL spørger hvorvidt der fremover skal bruges undervisere til
stationerne ved OSCE eksamen. Eksamenskontoret
vil sætte sig i forbindelse med dem de har brug for. c)
10. sem.: Den endelige køreplan er ikke udfærdiget.
Men et er fast der bliver 3 blokkurser a´ca. 6 ugers
varighed, 1. neurologi/neurokirurgi, 2. psykiatri, 3.
børne/ungdomspsykiatri + klinisk socialmedicin og
rehabilitering.
8.
Universitetssekretariatet: a) Der oplyses om
antal tilmeldte studerende på de forskellige semestre. Dette stemmer overens med prognosen, de oprettede 8 hold på 12. sem bibeholdes. b) Klinikudvalget
Københavns kommune ønsker at rokere temaerne på
6. semester, således at der for hvert semester byttes
rundt. JP påpeger, at det er en fordel at vide hvornår
man har sin undervisning på hvert semester. Klinikudvalget er enige om, at en rokade ikke vil være
hensigtsmæssig. c) Torben Schrøder vil indkalde undervisere på 6. og 8. semester til et 1-dags internatkursus i SAU undervisning, således at undervisningen bliver ensrettet. De studerende påpeger, at det
ville være hensigtsmæssigt med deltagelse at nogle
studerende, da de også har nogle erfaringer som de
ønsker at videregive. Dette forslag støttes. Det foreslås, at de studerende tager kontakt til MSR mhp.
deltagelse i mødet. d) Fra F2005 vil klinikudvalget
indberette tal til kompensationsberegning på alle
afd. via et regneark vi har udarbejdet. Dette vil
blive udsendt til afdelingerne elektronisk til godkendelse inden vi indberetter til Studienævnet og amtet. Der stilles spørgsmål om hvorvidt man burde få
refusion for den tid der bruges på transport. Dette
har været oppe før og afslået, men det bliver mere
og mere man skal ud og undervise på andre sygehuse,
vi undersøger det igen.
9.
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STUDIET
10.
Studienævn for medicin: Referaterne findes
på www.sund.ku.dk
11.
Eventuelt: Mødedatoer for foråret 2005: 3.
januar, 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6.
juni.
Næste møde mandag 03.01.05 kl. 15.15
Referent:
Studentersekretær Nadia Seestedt

REFERAT AF
STUDIENÆVNSMØDE 7.
DECEMBER 2004
Sted:
Mødelokale 9.1.68, Panum Instituttet
Referent:
Anne-Lise Schulze Andersen
Til stede
Pernille Due, Kirstine Fabritius, Mogens Holst Nissen, Helene Hvidman, Birte Glenthøj, Hans Sjöström,
Morten Noack, Bjarke Hansen, Peter Bonde
Studievejledere Gordon Jehu, Christina Lundin,
Malene Esager, Charlotte Paisley (fuldmægtig), Berit Brix (fuldmægtig), Lisbeth Roland Hansen (områdeleder), Martin Noer (områdeleder), Anne-Lise Schulze
Andersen
Afbud
Poul Jaszczak
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Personsager
a. Udsendte sager
3.
Godkendelse af referat 04-10
4.
Studie- og eksamensordningen
a. Flytning af timer fra organkursus 5 til 6
b. Foreløbig plan for 10. semesters eksamen
c. Ændring af timefordeling i kurset i medicinsk videnskabsteori.
d. Tilrettelæggelse af 9. semester
5.
Ny formand for 10-12. semester
udvalget, for 9. semester og 7. semester
6. Eksamensplan sommer 2005
7. Endelig godkendelse af Merit for OSVAL
II
8. Beståelsesfrist for OSVAL II, 86-ordningen
9. Kommissorium – til internationalisering af lægeudd.
10. Opfølgning på Amee – Edinburgh 6.-8.
sept. 04
11. Oplæg til debat om Barselsorlov i løbet
af medicinstudiet
12. Brev fra dekanen vedr. eksamination i
farmakologi (omdelt på sidste møde)
13. Opfølgning på Faglig dag
14. Meddelelser
15. Eventuelt
ad 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

ad 2
Personsager
a.
udsendte sager.
Ansøgning om tidsfristforlængelse til FASE II. Ansøgning ikke imødekommet.
Charlotte Paisley fremlagde forslag til praksisændring
i forbindelse med behandling af sager om merit for
TAS. Forslaget blev vedtaget.
Referat fra dispensationsmødet blev godkendt.
ad 3

Godkendelse af referat 04-9
Referatet godkendt uden bemærkninger.

ad 4
Studie- og eksamensordningen:
a.
Flytning af timer fra organkursus 6 til 5
Kursuslederne for organkursus 6 og 5 havde fremsendt anmodning om godkendelse af ændring af timefordelingen mellem organkursus 5 og organkursus 6.
Det blev besluttet, at godkende de foreslåede ændringer nu, forudsat, at det er udgiftsneutralt. I forbindelse med revision af 4.-5. semester vil nødvendigheden af ændringerne blive revurderet. Det blev
foreslået, at lave en speciel evaluering af det næste
kursus.
b.
Foreløbig plan for 10. semesters eksamen
Birte Glenthøj orienterede om, at udvalget havde
diskuteret at eksamen evt. skulle være en OSCEeksamen.

Pernille Due sagde, at Studienævnet vil fastholde
hvad der ligger i studieplanen: en 45 min. mundtlig
eksamen til den førstkommende eksamen, idet man
vil afvente OSCE-udvalgets arbejde.
c.
Ændring af timefordeling i kurset i medicinsk videnskabsteori
På baggrund af kritik fra de studerende ønsker Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori at ændre timefordelingen i kurset medicinsk videnskabsteori, således at den del af undervisningen, der vedrører klinisk
beslutningsteori og klinisk etik samles på 6. semester, mens den del af undervisningen, der vedrører
forskningsmetodologi og forskningsetik samles på 8.
semester. Det fremsendte forslag blev godkendt og
det kan gennemføres fra forårssemestret. Det blev
besluttet, at se på ressourceberegningen.
d.
Tilrettelæggelse af 9. semester
Pernille Due meddelte, at 9. semester undervisningsplanen er blevet ændret. Klinikker vil blive samlet
på hele dage og de studerende vil være på afd. i 4
hele dage og fredag eller mandag vil der være generelle klinikker. Anæstesi vil blive samlet i starten og
i slutningen af medicin og kirurgirullene. Alle får
samme antal klinikker og kurserne lægges i de uger,
hvor alle er på afdelingerne (medicin & kirurgi).
Helene Hvidman påpegede, at rygtet siger, at de
studerende pga. belastning ved den skriftlige eksamen ikke deltager i det kliniske ophold, men læser i
stedet.
Peter Bonde spurgte mht. 9. semester eksamen, idet
de studerende synes, der er kommet for lidt information om den skriftlige eksamen.
Pernille Due oplyste, at den skriftlige eksamen skal
illustrere patientforløb, som de studerende testes i.
Dette er ikke muligt på samme måde ved en OSCEeksamen.
Det blev besluttet, at evaluere både deltagelsen i
klikkerne og i læsetimebelastningen.
ad 5
Ny formand for 10.-12. semester udvalget,
for 9. semester og 7. semester
Pernille Due meddelte, at Birte Glenthøj
d.d. fratræder som semesterudvalgsformand for 10.
semester. Rigmor Jensen er indtrådt som ny formand.
Pr. 1.1.2005 fratræder Birte Glenthøj som formand
for 10.-12. semesterudvalget. Hun bliver afløst af
Flemming Gjerris.
Pernille Due takkede på Studienævnets vegne Birte
Glenthøj for det store arbejde, som hun har ydet.
Ny formand for 9. semester (efter Fl. Gjerris) bliver
Sven Adamsen.
Der er endnu ikke fundet en afløser til formand for 7.
semesterudvalget. Punktet tages på igen til januarmødet.
ad 6
Eksamensplan sommer 2005
Udkast til eksamensplan blev gennemgået.
Helene Hvidman spurgte, hvorfor der nu er sygereeksamen i TAS.
Martin Stampe Noer gjorde opmærksom på, at det
skal der jf. eksamensbekendtgørelsen.
7. semester gl. ordning: syge-reeksamen slettes.
9. semester gl. ordning: socialmedicin – mundtlig
rykkes fra uge 10 til uge 20 pga. problemer med
overgangsordningen.
12. semester gl. ordning: eksamen i retsmedicin rykkes frem, idet der er for få dage mellem eksamen i
retsmedicin og eksamen i skriftlig intern medicin.
Der er kun 7 dage imellem de to eksaminer. Det er
1½ uge mindre end sidste år.
Eksamensplanen blev herefter godkendt.

Ad 7

Endelig godkendelse af merit for OSVAL II
Det fremlagt notat, som var tilrettet efter
bemærkningerne fra sidste Studienævnsmøde, blev
godkendt.
Ad 8
Beståelsesfrist for OSAVL II, 86-ordningen
Lisbeth Roland Hansen fremlagde notat vedr. ændring af beståelsesfrist for OSVAL II således, at
beståelsesfristen ændres fra ”før indtegning til 13.
semesters eksaminer” til ”inden deltagelse i kursus i
akut patient”. Forslaget blev vedtaget.
Ad 9
Kommissorium – til internationalisering af
lægeudd.
Pernille Due omdelte udkast til kommissorium og
orienterede om baggrunden: Internationalisering af

uddannelserne er et prioriteret område på Københavns Universitet og en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets strategi. Hans Karle er formand for udvalget. Jørgen Hedemark, PUCS indgår i
udvalget, Tina Gottlieb er sekretær for udvalget og
studieadministrator Lisbeth Roland Hansen er tilforordnet. Det blev foreslået, at Vagn Andersen (censorformandsskabet) kunne indgå, ligesom der skal være
lærerepræsentanter i udvalget.
Pernille Due tilretter kommissoriet efter de indkomne bemærkninger og sender det ud til kommentering. Eventuelle yderligere kommentarer til kommissoriet samt forslag til medlemmer af udvalget
skal være Pernille Due i hænde inden 1 uge. Herefter
betragtes kommissoriet som godkendt.
ad 10
2004

Opfølgning på Amee – Edinburgh 6.-8. sept.

Pernille Due takkede for de fremsendte notater fra Amee mødet, som hun fandt interessante.
Det blev besluttet, at oprette et grupperum under
punkt KU, hvor oplæggene kan debatteres.

ad 11
Oplæg til debat om Barselsorlov i løbet af
medicinstudiet
Studievejlederne fremlagde forslag til retningslinier for barselsorlov i løbet af medicinstudiet.
Forslaget blev vedtaget.
ad 12
Brev fra dekanen vedr. eksamination i farmakologi
Pernille Due omdelte brev fra dekanen vedr.
eksamination i farmakologi fra faget, som han beder
om Studienævnets kommentarer til. Pernille Due vil
udarbejde svar til dekanen. Studienævnet finder det
både nødvendigt og relevant at farmakologi testes,
men farmakologerne har været svære at få til at
indgå konstruktivt i arbejdet med den nye studieplan, på trods af talrige invitationer. Pernille Due
orienterede om, at Sten Madsbad vil holde møde
med farmakologerne vedr. 6.-8. semesters eksamen
om den kliniske farmakologi.
Kirstine Fossar Fabritius gjorde opmærksom på klager fra studerende over bl.a. aflysning af
undervisning og klager over undervisningen i farmakologi.
ad 13

Opfølgning på Faglig dag
Som følge af klage fra studerende over at
faglig dag og fakultetsdagen i år var slået sammen
var dette punkt sat på dagsordenen.
De studerende/basisgrupperne har følt sig
nedprioriteret. Det blev foreslået evt. at nedsætte
en arbejdsgruppe til at komme med forslag til fremtidig faglig dag. Punktet tages på igen i løbet af
foråret.

ad 14

Meddelelser
Pernille Due omdelte papir, som viste frafaldet på medicinstudiet for hhv. Aarhus, Odense og
København. De svenske og norske studerende falder
fra i højere grad end de danske. Det blev foreslået
evt. at lave en kandidatundersøgelse, der viser hvor
mange af de studerende, der tager hjem til Sverige
og Norge, når de er færdige.
Pernille Due orienterede om forhandlinger,
der er i gang med nye hospitaler. Der er møde med
Vestsjællands Amt den 16.12.04 og den 17.1.2005
med Bornholms Amt. Der er ligeledes forhandlinger
i gang med Region Skåne. Samtidig er det besluttet,
at skrive til alle de hospitaler, der allerede bruges
om de evt. kan tage flere studerende.
Pernille Due orienterede om, at man fra
Fakultetet har meldt tilbage på høring fra ministeriet, at vi ønsker at fastholde de nuværende adgangskrav på medicinstudiet.
ad 15

Eventuelt
Mødedatoer for 2005 blev omdelt.
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VALG TIL
STUDENTERGRUPPEN I
KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinikudvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisningen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.
Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på
hvert semester tilknyttet klinikudvalget.
Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:
Medlemmer:
13. semester: Katrine Fisker
12. semester: Niels Fuglede
11. semester: Mette Lenstrup
10. semester: Lisbeth Ellegaard
9. semester: Thea Møller
8. semester: Hellen Edwards
7. semester: Maria Svane
6. semester: Mangler repræsentant
Suppleanter:
12. semester: Michael Hejmadi

STUDIET
TRÆFFETIDSSKEMA STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN &
DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 5 - 7
Dag

Dato

Onsdag 2/2
Onsdag 2/2
Torsdag 3/2
Fredag 4/2
Fredag 4/2
Mandag 7/2
Mandag 7/2
Onsdag 9/2
Onsdag 9/2
Torsdag 10/2
Torsdag 10/2
Torsdag 10/2

Telefontid
1300 – 1400
1900 – 2000
0900 – 1000
1600 – 1700
1500 – 1600
1300 – 1400
0800 – 0900
1900 – 2000

Træffetid

Vejleder

1000 - 1200
1400 – 1700
1600 – 1900
1500 – 1630
1000 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 - 1200
1400 – 1700
0900 – 1200
1300 – 1500
1600 – 1900

Tina Gottlieb
International
Malene Esager Medicin
Ture Karbo
Medicin
Gordon T. Jehu Medicin
Tina Gottlieb
International
Ulrik Bodholdt Medicin
Camilla Grønlund Hiul Medicin
Tina Gottlieb
International
Malene Esager Medicin
Christina Rydahl Lundin Medicin
Gordon T. Jehu Medicin
Ture Karbo
Medicin

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

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

Valget afholdes torsdag d. 24.02.05 kl. 14:30 i Auditorium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

6.-13. semester

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.

Hvad er LKF?
LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig
på det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:
IV Adgang
Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning
Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds
og tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer
og knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer
Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger
(Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra
16.15-20.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et
emne, nemlig genoplivning.

11-13. SEMESTER GAMMEL
STUDIEORDNING
OSVAL II reglerne er ændret!!!

Studienævnet og Fakultetsrådet har nu godkendt en
ændring af den gamle studieordning således at OSVAL
II pr. 1. februar 2005 ikke længere er indtegning til
eksamen i pædiatri, gynækologi og obstetrik samt
almen medicin på 13. semester.
Den er dog fortsat indtegning til både kursus OG
eksamen i akut patient, hvilket betyder at OSVAL II
skal være bestået senest sidste hverdag før akut
patient kursusstart.
Man skal derfor ikke længere skal ansøge studienævnet om udsættelse for aflevering og eksamen af
OSVAL II.
Man skal dog fortsat huske at tilmelde sig eksamen
i OSVAL II i den eksamenstermin hvor man ønsker
at tage eksamen.
Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

STUDERENDE PÅ OVERGANGSORDNING (12. SEMESTER) MELLEM GAMMEL OG NY

Er du en af de studerende som er på overgangsordning og har fået oplyst at du ikke skal eksamineres i
neurologi og neurokirurgi på 12. semester?
Hvis du kan svare ja til dette spørgsmål skal du gøre
følgende: tilmelde dig eksamen på 12. semester på
normal vis.
Du vil senest 15. marts modtage brev fra studienævnet om hvordan eksamen vil foregå.

1.-5. semester
STUDERENDE DER OVERFLYTTET FRA GAMMEL TIL NY
STUDIEORDNING
Du mindes om at dette forår er sidste gang der afholdes eksamen i genetik på gammel studieordning.
Konsekvensen ved ikke at gå til eksamen og bestå
genetik er at man skal tage cellebiologi inkl. medicinsk på ny studieordning om!
Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET

FIGUR 1
ER DU EN AF DE MANGE DUMME LÆGESTUDERENDE, DER HAR RET TIL AT KALDE
SIG STUD.MED.?
Har du (igen) glemt at tilmelde dig eksamen?
Glemmer du også at tilmelde dig næste semester? Også selvom
det sker på samme tidspunkt hvert eneste semester. Så er der
faktisk hjælp at hente.

Hvis du ikke er sat helt af er du klar over at du har fået tildelt
en e-mailadresse af Københavns Universitet som ender på
stud.ku.dk. Benytter du denne e-mailadresse, vil du blive
mindet om fristerne for tilmelding til eksamen og næste
semester pr. mail i god tid inden fristen udløber. Og så skal du
ikke ned og græde snot på studieekspeditionen over at du har
glemt det  og tilmed finde på alskens ulideligt dårlige
undskyldninger for hvorfor lige netop du ikke nåede det.

FIGUR 2

Her følger en vejledning til de mange stud.med. der ikke helt
har fået fat i den lange ende af punkt.ku.dk:
Du kan rent faktisk ændre den underlige e-mailadresse du har
fået tildelt til et mere medgørligt alias. Eksempelvis vil
stud.med. Skrammer Røvguitar få tildelt adressen
skrammerroe@m7.stud.ku.dk. I stedet kan han hvis han logger
sig ind via www.punkt.ku.dk (figur 1) ændre sin email til et
mere praktisk alias som eksempelvis jegerennar@stud.ku.dk
skrammerforfolket@stud.ku.dk. Alternativt kan du blot
indstille din stud.ku.dk adresse til at videresende alle de mails
den modtager til den mail-adresse du bruger til daglig 
eksempelvis hotmail. Det skal dog her tilføjes at din stud.ku.dk
adresse gratis har mere plads end en kummerlig Bill Gates
Hotmail adresse - faktisk har du plads til hele 25 MB!!
Sådan gør du!
1)
Log ind via www.punkt.ku.dk. Figur 1.
2)
Her vælger man E-post i venstre side. Figur 2.
3)
Man ser så sin indbakke. Hvis du aldrig har brugt din
stud.ku.dk-adresse vil den være fyldt med mails fra
eksamenskontoret og centralt fra KU. Figur 3.
4)
Tryk på Vælg alle så der er hak i alle dine mails og vælg
derefter Slet valgte så din indbakke er tom. Figur 4
5)
Herefter vælges Indstillinger i højre side Figur 5
6)
Under indstillinger kan man vælge at redigere
Videresendelsesadresse eller Alias. Figur 6.

FIGUR 3

FIGUR 4

Og husk at tøm indbakken hvis du ønsker at få videresendt dine
mails!

FIGUR 5

FIGUR 6
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SUNDHED OG SYGDOM

STUDIET

Studietilbud

Afgrund i opfattelse
mellemprofessionelle behandlere og
befolkningen?
Gå-hjem-møde torsdag d. 17. februar 2005 kl. 1517Oplæg v. Erik Dabelsteen, professor, afd. leder v.
Afd. for Oral Diagnostik, Odontologisk Institut, KU
og Beth Elverdam, antropolog, lektor v. Institut for
Sundhedstjenesteforskning, SDU
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab,
PUCS, Københavns Universitet, inviterer alle med
interesse for uddannelse indenfor
det sundhedsvidenskabelige område til gå-hjem-møde
Oplæg ved Beth Elverdam:
· Hvilke(t) sundheds- og sygdomsbegreb(er) ligger til
grund for sundhedsuddannelserne?
· Er vi som professionelle bevidste om det sundhedsog sygdomsbegreb, der ligger til grund for uddannelserne?
· Stemmer sundheds- og sygdomsbegrebet på
sundhedsuddannelserne overens med befolkningens
begreb?
E. Dabelsteen eksemplificerer og perspektiverer med
opfattelser af sundhed indenfor tandlægeområdet.
Der er i alt 45 minutter til oplæg, hvorefter der er
åbent for spørgsmål og debat.

Sted: Lokale 21.2.27 B - Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200
København N
Tilmelding:
A.
Wildenradt,
e-mail
a.wildenradt@pucs.ku.dk eller tlf. 3545 4472
Tilmeldingsfrist: fredag den 11. februar 2005
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab
www.pucs.ku.dk

hold til retshåndhævelse ("Doctors at Risk") ·
OSVAL opgaver vedr. tortur
Lærebøger: Materiale udleveres i forbindelse med
undervisningen
Tilmelding: Senest fredag den 4. marts 2005 Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107, 1014
København K, att.: Annette Hart Hansen, Telefon:
33 76 06 02, E-mail: ahh@rct.dk

TORTUR OG DEN
MEDICINSKE
PROFESSION

Tirsdag den 15. marts 2005 kl. 09.30-15.30
RCT Borgergade 13, 1014 København K
Underviser: Lise Worm
Andre undervisere: Læger ansat ved RCT
Formål: At give medicinstuderende indblik i de helbredsmæssige konsekvenser af tortur og de muligheder man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold.
Indhold: Der gennemgås følgende emner: · h e l bredsmæssige følger af tortur ·
behandling af
torturoverlevere ·
forskning og dokumentation om tortur · etiske dilemmaer for lægen i for-

Valg

OSVAL II

Stud. med søges til OSVAL II opgave
indenfor endokrinologiske emner.
Ole Lander Svendsen, overlæge, klinisk lektor, dr.
med, Endokrinologisk Sektion, Intern Medicinsk Klinik I, H:S Bispebjerg Hospital, 2400 København NV,
Telefon 3531 3504 eller mobil 2183 0863, e-mail:
ols01@bbh.hosp.dk

ANNONCER
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LÆGEPRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG C
Solopraksis i almen medicin centralt beliggende
på Frederiksberg søger medhjælp til
-Rengøring 2*2 timer om ugen. Arbejdstiderne
er fleksible med én gang tirsdag aften/onsdag
formiddag og én gang i weekenden.
- Sygeplejeskearbejde i praksis én dag ugentligt
og som vikar efter behov.
Arbejdet er selvstændigt og med vekslende arbejdsopgaver som f.eks. blodprøvetagning, vaccinationer og telefonvisitation. Praksis har edb
med styresystemet Medwin. Studerende med
Medwin/praksiserfaring eller på fase 2 foretrækkes.
- Indskrivning af journalnotater i Medwin 2-3
timer ugentligt.

ANNONCER
STUDENT (50% ARBEJDSTID),
REGISTRERING AF
FORSKNINGSARTIKLER
Student søges snarest til Det Nordiske Cochrane
Center på Rigshospitalet i 6 måneder på halv tid.
Videnskabelige artikler til H:S Årsrapport skal
fremover hentes fra PubMed og importeres i
Reference Manager. Der skal udarbejdes brugermanualer til dette arbejde, og manualerne skal
testes, inden systemet tages i brug.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring i brug
af PubMed og Reference Manager, og det er
vigtigt, at du er god til at formulere dig kort og
forståeligt på perfekt dansk. Løn efter gældende
overenskomst for medicinske studenter, tiltrædelse snarest. Nærmere oplysninger kan fås hos
sekretær Frihild Askham på tlf. 35 45 70 05.
Send din ansøgning til fa@cochrane.dk senest
16.02.2005. Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Henvendelse rettes til
Læge Eva Togsverd
Hostrups Have 40, 2. mf.
1954 Frederiksberg C
Tlf. 3537 0520 i dagtiden og 4495 5675 om aftenen/weekenden.
E-mail: evatogsverd@hotmail.com

BØGER SÆLGES
EMBRYOLOGI; T.W.Sadler; 1.udg; aldrig brugt
Nypris 575 kr.
350 kr.

FODTERAPEUTSKOLEN
søger stud.med. til undervisning i anatomi/fysiologi - specielt underekstremiteterne. Bog F. Bojsen-Møller:
Bevægeappararets anatomi. Undervisningen skal
foregå i dagtimerne i perioderne februar-juni og
september-januar hvert år. Ca. 70 timer pr. periode med ca. 4-8 timer pr. uge fordelt på 2 á 3
dage.
Ansættelse på timelærer-kontrakt fra 02.03.2005.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV
for timelønnet undervisning
og udgør pr. 10.10.2004. kr. 292,52 pr.
undervisningstime incl. forberedelse +
12½% feriegodtgørelse.
Der vil være mulighed for at overtage materiale
fra vores nuværende underviser,
samt blive sat ind i stoffet.
Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning
om hvor langt du er i studiet bilagt dokumentation for gennemgåede/beståede dele af studiet
til:
FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100 København Ø.
Att. Konstitueret forstander Jytte Beck
jb@fodterapeutskolen.dk

NORSKTALENDE INTERVIEWERE SØGES
Analyseinstituttet CATINÉT søger norsktalende
interviewere til:
- Telefoninterview (i København)
- Hall test (face-to-face interview i Norden)
Hvis du er åben af sind og god til at tale med
forskellige mennesker, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med ansvar og udfordringer. Den rette
person vil have mulighed for meget varierende
og spændende opgaver.
Kontakt Lola Maria Rønde Hansen eller Ida Ising
på tlf.: 7020 2324. Du kan også sende en ansøgning til lola@catinet.dk eller ida@catinet.dk.
Læs mere på www.catinet.dk.
CATINÉT, Vesterbrogade 24, 4.+5, 1620 København V

MEDICAL GENETICS; Jorde m.fl; 2.udg; få
understrengningerNypris 375 kr. 150 kr.
HISTOLOGI;
Geneser; 1.udg; mange
overstregningerNypris 998 kr.
350 kr.
HISTOLOGY AND CELL BIOLOGI
Kierszenbaum; 2002; som nyNypris 500 kr.
300 kr.
FUNCTIONAL HISTOLOGY
Wheater´s;
4.udg; som nyNypris 625 kr.
400 kr.
NEUROSCIENCE
Bear m.fl; 2.udg aldrig
brugtNypris 395 kr.
150 kr.
PHYSIOLOGY Berne & Levy; 4.udgLettere
slidtNypris 595 kr.
250 kr.
MEDICAL PHYSIOLOGY Boron & Boulpaep;
2003; som nyNypris 610 kr.
450 kr.
MEDICAL PHYSIOLOGY Guyton & Hall; 10
udgSom nyNypris 610 kr. 450 kr.
BIOKEMI
Krukow;
overstreg.Nypris 808 kr. 500 kr.

2.udgFå

THE CELL
Alberts et al.; 4.udg Hard
backSom nyNypris 1350 kr.
800 kr.
BASAL OG KLINISK MIKROBIOLOGI
Høiby m.fl; 2.udgAldrig brugtNypris 620 kr.
400 kr.
ALMEN PATOLOGI
Baandrup
m.fl;
1.udg.Aldrig brugtNypris 426 kr.
300 kr.
BASAL OG KLINISK IMMUNOLOGI
Bendtzen m.fl; 3.udg incl. lille lærebogAldrig
brugtNypris 657 kr. + 173 kr.
500 kr.
PRISERNE KAN FORHANDLES......
SEND MIG EN MAIL

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF BULIMI

Personer med spiseforstyrrelsen
bulimi søges til forskningsprojekt
på Københavns Universitet
På Universitetsklinikken, Institut for Psykologi,
Københavns Universitet gennemføres for tiden
et forskningsprojekt om behandling af spiseforstyrrelsen bulimi. Formålet med projektet er
at sammenligne to forskellige psykologiske
behandlingsformer for herved at afklare, hvilken
af de to metoder, som hjælper personer med
bulimi bedst. Ialt 70 personer forventes at deltage.
Deltagelse i projektet indebærer et gratis
behandlingstilbud samt medvirken i en række
interviews og udfyldelse af spørgeskemaer før
behandlingens påbegyndelse og efter dens afslutning. Behandlingen vil enten bestå i kognitiv
terapi eller psykoanalytisk psykoterapi. Hvilken
terapiform, den enkelte vil blive tilbudt, afgøres
tilfældigt, det vil sige, at hverken den der tilbydes terapi eller de, som står for undersøgelsen,
har indflydelse herpå. Terapien foregår på
terapeutens arbejdsplads indenfor Københavnsområdet. Tidspunkter for samtalerne aftales
mellem klient og terapeut.
Projektet er støttet af Det Humanistiske
Forskningsråd og Egmont Fonden.
Nærmere information om projektet kan fås ved
henvendelse til de projektansvarlige (se nedenfor), på mail: bulimi@psy.ku.dk eller ved at gå
ind på projektets netadresse: www.psy.ku.dk/
bulimi.
Med venlig hilsen
Susanne Lunn og Stig Poulsen
Projektansvarlige og kontaktpersoner
Universitetsklinikken
Njalsgade 90, 2300 København S
Tlf.: 35328725

FELLOWSHIP IN CLINICAL
PAIN RESEARCH (SAN
FRANCISCO, CALIFORNIA,
USA)
A 1-year position as a fellow is available at the
UCSF Pain Clinical Research Center. We seek
an engaged medical student with an interest in
pain and clinical research to participate in work
related to cutaneous innervation and sensory
function associated with herpes zoster (shingles).
You will be part of a unique collaborative team
of basic and clinical scientists working on
mechanisms underlying neuropathic pain, basic
human pain physiology, cutaneous nerve anatomy,
and clinical pain research. Project should
preferably be used as an OSVAL II project. Please
send a short application with your goals, a CV,
and a letter of recommendation to Dr. Karin
Lottrup Petersen, UCSF PCRC, 1701 Divisadero
St., Suite 480, San Francisco, CA 94115, USA.
For additional information please call 415 885
7899.
Mvh
Karin L Petersen, MD
Assistant Adjunct Professor of Neurology
UCSF Pain Clinical Research Center
Phone: 415 885 7899
Fax: 415 885 7855

nannajohansen@orangenet.dk

SÆLGES: MEDICINSK KOMPENDIUM, 15. UDGAVE, BIND
1+2
Velholdt eksemplar af forrige udgave af Kompendiet. Fremstår som nyt.
Sælges for kr. 1800. Kontakt Brian, telefon
27119880.
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ANNONCER
KVINDELIGE FORSØGSPERSONER SØGES?
Kvinder har generelt en større risiko for at få
vævsskader sammenlignet med mænd. En af forklaringerne kan være, at der er forskel på mænd
og kvinders evne til at opbygge og nedbryde
protein i kroppen. I dette forsøg vil vi derfor
måle på proteinsyntesehastigheden
(-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos
kvinder i hvile og efter arbejde. Specielt ønsker
vi at undersøge, hvorledes hormonerne i p-piller
påvirker proteinomsætningen.
Forsøget kræver:
· Kostregistrering i 6 dage
· Bestemmelse af kropssammensætningen og
tværsnitsarealet af knæsenen
· Et-ben maksimal arbejdstest
· 2 forsøgsdage på institut for idrætsmedicin:
1.
forsøgsdag; 1t cykelarbejde med et ben,
samt test af løshed i knæ
2.
forsøgsdag; 5-6 t hvile (blodprøver,
muskelbiopsi, senebiopsi, hudbiopsi, samt anlagt mikrodialysefibre i musklerne og foran knæsenen)
Som forsøgsperson kræves:
· At du er en rask kvinde på 20-30 år
· At du er ikke-ryger
· At du ikke er elite-idrætsudøver
· At du bruger p-piller (mere end 3 år)
(Cilest, Desorelle, Marvelon, Gynera,
Lindynette, Minulet, Milvane el. Tri-Minulet)
eller
· At du ikke har taget p-piller
Du får:
· Honorar
· Resultatet fra din kostregistrering
· Resultatet fra målingen af din kropssammensætning
· Blodprøveresultater (jernstatus, kolesterol m.fl.)
INTERESSERET? Kontakt for mere information:
Mette Hansen
Tlf. nr. 35313164 / 20824564
metteletter@hotmail.com, mh19@bbh.hosp.dk

SÆLGES
Sobotta atlas of human anatomy vol 1+2 (som
NY!) sælges samlet kr. 600

RiskEnheden søger studentermedhjælp 10 -15
timer/uge i perioden 1.2. til 1.9.2005.
RiskEnheden er placeret i FoQUS, der er amtets
enhed for kvalitet, forskning, udvikling og uddannelse. RiskEnheden beskæftiger sig med patient-sikkerhed, 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

SERIØS LÆSEMAKKER SØGES
til Medicin og kirurgi gammel studieordning.
Jeg er tilknyttet Bispebjerg Hospital.
Ring til Anders på 21246699 el. 32876164

2.-6. SEMESTERS BØGER SÆLGES
BILLIGT....

Kontakt 38196714

OSVAL II STUDERENDE TIL
PROJEKT SØGES
Vi søger 2 OSVAL II studerende til nedenstående projekt.
Studiet er et dissektionsstudie kombineret med
CT-scanning af bihuler med henblik på identifikation af arteria etmoidalis anteriors forløb fra
orbitahulen ind i sinus ethmoidalis anterior, og
afvikles i samarbejde med RH afd. F (Øre-NæseHals).
Baggrunden for dette skal ses i lyset af de alvorlige komplikationer, der kan opstå under udførelse af endoskopisk næsebihule operation. Ved
denne procedure er der risiko for synskade som
følge af orbita blødning inklusiv læsion af arterien.
Endvidere kan viden om arteriens forløb, bruges
ved kirurgisk intervention for ukontrolabel forreste næseblødning.
Der foretages Sagital CT-scanning på 10 friske
hoveder (lig), hvorefter der udføres endoskopisk
dissektion (FESS) med identifikation af arterien
ved forreste ethmoid - kontrolleret med CT-fundende.
Vi ønsker således at kunne identificere arterien
eventuelt ved hjælp af CT -scanning ud fra forskellige reference punkter i næsekaviteten.
Herefter genfindes denne ved endonasal
dissektionsprocedure.
Er projektet interessant for dig, skal du kontakte

F.eks. flere forskellige fysiologibøger, næsten
som nye 300-500 kr
Farmakologi, mikrobiologi og immunologi aldrig
læst 500 kr
SEND MIG EN MAIL OG HØR MERE...
Godt Nytår
Nanna
nannajohansen@orangenet.dk

STUDENTERMEDARBEJDER
IT-kontoret i Fødevareministeriets departement
søger en student 15-20 timer om ugen. Opgaverne er følgende:
Support af brugere og superbrugere i relation til
OfficeXP
Printere
Fejlsøgning på Hardware
Installation af hardware
Bærbare pc’ere
Hjemmearbejdspladser
Kontorpc’ere
Udskiftning af hardware, Ad hoc opgaver og deltagelse i moderniseringsprojekter.
Timerne ønskes fortrinsvis lagt i eftermiddagstimerne mandag til torsdag evt. inkl. 1 hel dag.
I ferieperioder er der mulighed for flere timer
efter aftale.
Tiltrædelse snarest.
Arbejdsstedet er Fødevareministeriets departement, Holbergsgade 2, 1057 Kbh. K.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Informatikchef Kjeld Koushede tlf. 33922024;
e-mail: kjk@fvm.dk. Ansøgning stiles ligeledes
til denne eller adresse: Holbergsgade 2, 1057 K.

Klaus Qvortrup
Medicinsk Anatomisk Institut
K.Qvortrup@mai.ku.dk

BØGER TIL SALG

Patientsikkerhed:

STUDENTERMEDHJÆLP TIL
RISKENHEDEN, FREDERIKS BORG AMT

SPAR PENGE INDEN SEMESTER START

TIMEARBEJDER TIL
DATABASEARBEJDE SØGES:
Parker Instituttet er en reumatologisk forskningsenhed ved Frederiksberg Hospital. Til databasearbejde søger vi en til to medicinstuderende med
erfaring i at læse journaler og arbejde med
sundhedsvidenskabelig data. Det vil endvidere
være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet
med databaser skrevet i Microsoft Access. Kendskab til behandlingsevaluering af reumatoid artrit
er ikke nødvendig, men vil lette arbejdet.
Databasen er opstartet juni ’03 og virker til registrering af behandlingseffekt og bivirkninger for
patienter med reumatoid arthrit, der får biologisk behandling, dvs. Enbrel, Humira og
Remicade.
Jobbet består i fortløbende indtastning af parametre for sygdomsaktivitet samt medicinforbrug
hos en patientpopulation på ca. 100. Du vil endvidere indgå i den løbende udvikling af databasen i samarbejde med stedets datamatiker. Der
er mulighed for at skrive OSVAL, hvis det har
interesse.
Arbejdet foregår mestendels om eftermiddagen,
du bestemmer selv hvornår og hvor meget, men
i gennemsnit er der arbejde til 4-8 timer per uge.
Der er en oplæringsperiode, hvor du kommer til
at arbejde sammen med undertegnede indtil du
kender databasen. Tiltrædelse sker snarest.
Der gives løn efter gældende overenskomst for
ungarbejdere i HS – dvs. cirka 135 kr/t.
Skriv til Maja Thiele, majath@m4.stud.ku.dk.
Eller ring på 61682138.

Almen Patologi, 1.udg., 2. oplag 2003, FADL
Pris 350 kr.
Nypris 430 kr.
Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, 4. udg. 2004,
FADL Kir.serien
Pris 500 kr.
Nypris 850 kr.
Begge bøger fremstår helt nye og uden overstregninger
Ring på tlf. 61 70 02 42

Thora Center - for seksuelt
misbrugte og andre - tilbyder i
2005 psykologisk behandling
til nedsat pris for studerende,
som har været i berøring med
seksuelt misbrug.
Tlf: 33 32 86 50

www.thoracenter.dk
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INDRE ORGANER
FADL er ikke enig i at vagtværelserne stilles delvist
til rådighed for de studerende. Prisen for vagtværelset indgår som en del af en overenskomst mellem FADL og Amtsrådsforeningen, og det er derfor
FADLs opfattelse, at overenskomsten må bedømmes
i sin helhed, og at man ikke blot kan tage et enkelt
vilkår ud og bedømme det isoleret fra de øvrige
vilkår i overenskomsten.

SØGES VICEVÆRT M/K TIL
PANUM INSTITUTTETS
GÆSTEBOLIGER
Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets
gæsteboliger på Nørre Allé 8, er der en ledig
stilling som vicevært til besættelse den 1
marts 2005

FADL har derfor også indbragt denne sag for landsskatteretten. Sagen er endnu ikke afgjort.

Stillingen kan udelukkende søges af studerende
ved fakultetet.

oooOooo
Gæsteboligerne udlejes primært til udenlandske gæsteforskere og studerende ved Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er p.t.
34 lejemål på Nørre Allé 8.
Arbejdet som vicevært består i at udføre
lettere viceværtarbejde, herunder bl.a. lettere
rengøring, udlevering af linned, klargøring af
værelser, opfyldning af div. køkkener, samt
modtage gæster og være behjælpelig ved
indkvartering. Viceværterne skal mandag
kunne træffes om aftenen mellem 17.00 –
18.00.
De nærmere detaljer om arbejdsopgaver og
træffetider vil blive aftalt ved en eventuel
ansættelse.
Der er tilknyttet to viceværter hvoraf den ene
stilling er ledig. Til stillingen er der et værelse
på Nørre Allé 8, som vil blive stillet gratis til
rådighed. Derudover er der diverse fælles
faciliteter såsom bad, køkken, toilet, vask,
fælles rum, tv-stue og have.
En kort skriftlig ansøgning sendes til
Inspektør
Steen Jørgensen
Driftsafdelingen
Bygning 9-1-30
Blegdamsvej 3 B
2200 KBH. N
Ansøgningen skal være modtaget senest
Mandag den 14 februar 2005 . Ved ansøgningen
skal være vedlagt dokumentation for, at
ansøgeren er studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 17
februar 2005

HOVEDFORENINGEN
FADL
DECEMBER 2004
Skattefri kost og logigodtgørelse
for lægevikarer
Som det måske er dig bekendt fører FADL en række
sager, der alle vedrører ret til skattefri kost- og
logigodtgørelse i forbindelse med arbejde som lægevikar.
Det er som udgangspunkt muligt at opnå disse godtgørelser, hvis afstanden mellem din bopæl og dit
midlertidige arbejdssted ikke muliggør overnatning
på din sædvanlige bopæl. Den skattefri godtgørelse
er i 2005 for kost er 408 kr. pr. dag, og for logi 175 kr.
pr. dag.
Det fremgår af den administrative praksis som FADL
er bekendt med, at de enkelte skatteforvaltninger
tilsyneladende fortolker kravet forskelligt. FADL er
således bekendt med en sag, hvor en studerende fra
Århus er blevet nægtet skattefri godtgørelse i forbindelse med vagttjeneste på Hjørring Sygehus, dette
samtidigt med at skatteankenævnet i Århus i to sager har givet FADL ret i overfor skatteforvaltningen, at afstanden mellem Århus og Hjørring udløser
en skattefri godtgørelse.
Et yderligere eksempel på den noget vaklende praksis er, at en studerende fra København har fået skattefri godtgørelse i forbindelse med vagttjeneste på
Nykøbing Falster Sygehus, selvom afstanden er kortere end fra Århus til Hjørring.

Yderligere spørgsmål om stillingerne kan
rettes til Driftsafdelingen v/
Steen Jørgensen tlf. 35 32 70 31

For at belyse, hvilke afstande der kilometermæssigt
er tale om, skal det nævnes at afstanden mellem
Århus og Hjørring er 340 km (retur), og mellem København og Nykøbing Falster 250 km (retur).

VAMPYRERNE KOMMER

Når skatteforvaltninger nægter studerende skattefri
godtgørelse, er begrundelsen typisk: ”…at afstanden
mellem bopælen og det midlertidige arbejdssted ikke
er så lang, at overnatning på den sædvanlige bopæl
ikke er mulig, idet strækningen kan tilbagelægges
på mindre 2 timer i bil”.

Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Instituttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsessteder.
Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minutter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.
Noter i din kalender
Torsdag 3. februar
Mandag 7. februar
Tirsdag 8. februar
Glaskantinen alle dage mellem kl. 10.30 – 14.30
Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde indenfor de sidste 6 måneder.
Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.
Med venlig hilsen
Marianne Christensen

FADL er ikke enig i at vurderingen af om lovens
afstandskrav er opfyldt, skal foretages med udgangspunkt i hvor lang transporttiden er i bil. En sådan
fortolkning stiller efter FADLs opfattelse de studerende urimeligt ringe, - særlig henset til, at kun de
færreste studerende råder over en bil. Det er FADL´s
opfattelse, at skatteforvaltningernes fortolkning og
praksis opdeler Danmark i et A- og et B-hold, - i dem
der har bil og dem der ikke har.
FADL har derfor indbragt sagen for landsskatteretten, som dog ikke har truffet afgørelse i sagen endnu.
Skatteankenævnet i Århus har i et par nyere sager
anlagt den praksis, at studerende der er i lovens
forstand er berettiget til skattefri godtgørelse for
kost og logi, - alligevel ikke får den fulde logigodtgørelse, idet skatteankenævnet finder at logi
stilles delvist til rådighed, idet den pris der betales,
er mindre end hvad vagtværelset ville kunne lejes ud
til. Omvendt har skatteforvaltningen i København i
et bindende ligningssvar givet et FADL-medlem den
fulde skattefrie logigodtgørelse på 175 kr. pr. dag.

FADL vil nu afvente udfaldet af de anlagte sager, og
har ikke for nærværende mulighed for at påtage sig
flere sager. FADL vil naturligvis straks udsende en
orientering, når sagerne er endeligt afgjort.
Hvis du, når du har fået et vikariat, er i tvivl om,
hvorvidt du kan få skattefri kost- og logigodtgørelse,
er det en god ide, at bede om et bindende ligningssvar fra dit skattekontor. Et bindende ligningssvar
koster omkring 300 kr. Skattevæsnet vil ved vurdering af et bindende ligningssvar, bede dig om dokumentation i form af vagtplaner, transporttid/togkøreplan m.v.
Når du har fået et bindende ligningssvar, - er det
vigtigt, at du sender en kopi til FADL, Hovedforening,
så vi kan overvåge skatteforvaltningernes praksis.
Hvis du i forbindelse med et vikariat benytter dig af
befordringsfradraget, så vær opmærksom på, at
skatteforvaltningerne kan kræve dokumentation i
form togbilletter, togkort, benzinkvitteringer m.v.

Bo Christensen
Sekretariatschef,
FADL, Hovedforening

HOVEDFORENINGEN
FADL
Kan man få mere end 30 % i
lønforhøjelse?
Svaret er ja, - hvis man har "FADL i ryggen"
Sagen handler om 5 lægestuderende på Rigshospitalets patologiske afdeling. Afdelingen mente, at der
var tale om portørarbejde og aflønnede derfor de
studerende med en timeløn på kr. 104,10 i timen.
I stikord indbefattede arbejdet:
·
Opklipning af organer
·
Fremlæggelse af fundne for supervisor og
klinikere
·
Diktion til sektionsjournal (kliniske fund,
objektive fund og diagnoser)
Det var på denne baggrund FADL´s opfattelse, at der
var tale om lægearbejde og ikke portørarbejde. Foreningen af Yngre læger var enige med FADL om, at
der var tale om lægearbejde.
Ved en forhandlingen mellem FADL og afdelingen
lykkedes det, at fastslå arbejdet som lægearbejde,
og derfor også omfattet at FADL´s lægevikaroverenskomst.
I kroner betyder det, at timelønnen stiger til 136,52
kr. Hertil kommer et rådighedsbeløb på 1/3 timeløn
for tilkald. Hvis studenten møder forgæves sker der
også honorering herfor.
Hvis du har lignende arbejde, og ikke aflønnes efter
FADL´s lægevikaroverenskomst, så kontakt FADL,
Hovedforening på hf@fadl.dk

Faglig sagsbehandler
Torben Conrad
FADL´s Hovedforening

15

INDRE ORGANER

Københavns Kredsforening
Åbningstider
man-, tirs- og torsdag
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!
Velkommen tilbage!
FADL i København håber, at alle
medlemmer har haft en god juleferie,
at det er gået godt med alverdens
eksamener samt at alle er kommet
sikkert over skiturerne.
I det kommende semester kommer
der til at ske meget indenfor FADL i
København.
Repræsentantskabet påtænker flere
nye kurser, der rammer en bredere
skare af medlemmer end de tidligere
lægevikarkurser.
Repræsentantskabet vil lave mere
underholdning for medlemmerne.
FADL skal igang med overenskomstforhandlinger for at sikre DIG den
gode løn.
Komment arer, ideer eller andet er
velkomment!
Skriv til kkf@fadl.dk eller
boje@fadl.dk.

Overenskomst 2005
I år er det igen tid til overenskomstforhandlinger mellem FADL og H:S/
Amtsrådsforeningen for SPV, VT og
lægevikarområdet.
I overenskomstforhandlingerne skal
FADL stille krav til forhandlingsparterne, og det er her, at du som
medlem af FADL kommer ind i billedet!
LægeVikarGruppen og
OverenskomstUdvalget i FADL, som
er dem, der forhandler på FADL's
vegne, er kommet med forslag til krav.
Men det er så heldigt at du som
medlem også har noget at skulle have
sagt!
Ud over et krav om at vores lønninger
skal følge de ”generelle lønstigninger”
inden for det offentlige, har vi i FADL
set på andre krav, som vil kunne
fremføres under forhandlingerne.
Her har vi for eksempel tænkt på:
”Pension til lægevikarer”
Fra alle sider bliver man tudet ørene
fuld om at man selv skal starte tidligt
med at spare op til sin pension, så
hvorfor ikke få lagt det ind i
lægevikarernes løn?
”Røgtillæg til fastvagter”
Når man sidder fastvagt på landets
afdelinger, kan man risikere at have en
patient, som er ryger. Herved kan man
blive udsat for en ikke ubetydelig
sundhedsrisiko. Røg på arbejdspladsen er en ting som FADL gerne ser
helt afskaffet. Da det nok ikke kan
lade sig gøre med det samme, mener

vi, at man skal presse på ved at give
hospitalerne en økonomisk grund til at
gøre afdelingerne røgfrie.
”Barns første sygedag”
Dette krav kan for yngre studerende
virke lidt mærkeligt, men en del
studerende får børn senere på studiet.
Mange andre grupper har ret til at tage
fri med løn på barns første sygedag,
dette bør naturligvis også være ting
som medlemmer af FADL har ret til.
Det ovenstående skal se som eksempler til krav, som kan fremføres til de
kommende forhandlinger. Det skal
derfor understreges, at det er vigtigt
for os, som skal forhandle, at høre fra
jer – vores medlemmer som tager
vagterne.
Vi i forhandlingsgrupperne er kun 12
mennesker og har derfor ikke kendskab til alle de forskellige vagttyper,
som der er rundt omkring i landet.
Derfor skal vi bruge jeres input for at
kunne tage alle relevante problemer
op i de kommende forhandlinger.
Derfor vil det fra i dag af, være muligt
at nedskrive dine krav til OK05 og
aflevere det/dem til FADL i din by.
Vi skal understege, at vi ikke kan
garantere, at vi får et hvilket som helst
krav igennem. Men vi vil tage alle
indkommende krav under seriøs
behandling – så kom med dem!
Med venlig hilsen
OverenskomstUdvalget og
Lægevikargruppen

Kunst på Panum
17. marts klokken 17.00
Rundtur til kunsten på Panum
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Kurser i FADL – Københavns Kredsforening
FADL i København afholder igen i det kommende semester flere kurser for alle medlemmer i København.

Lægevikarkurser:
Lægevikarkurserne i FADL er forbeholdt studerende, der påtænker at tage lægevikariat i nærmeste fremtid.
FADL afholder i dette semester kurser i:

-

Gastroenterologisk kirurgi, 15. - 16. marts samt 5. - 6. april
Ortopædkirurgi, 22. - 23. marts samt 19. - 20. april
Akut medicin, 8. - 9. marts samt 12. - 13. arpil
Avanceret behandling af hjertestop, 16. februar, 17. marts, 14. april eller 11. maj
Patienttransport, 27. april

Endvidere arbejdes der på at afholde lægevikarkurser i psykiatri, hvorom der senere vil komme information.
Tilmelding til FADL’s lægevikarkurser sker via FADL’s hjemmeside, www.fadl.dk, hvor der ligeledes kan findes information
om tilmeldingsfrister for de enkelte kurser, tid og varighed for kurserne samt information om selve undervisningen.
På alle lægevikarkurser er der et deltagergebyr på 50,00 kroner.

Andre kurser i Københavns Kredsforening:
EKG-tolkning:
FADL - Københavns Kredsforening afholder i det kommende semester kurser i EKG-tolkning.
Disse kurser har tidligere været afholdt fra FADL's Vagtbureau, men er nu flyttet over til Kredsforeningen, da kurserne ikke
kun er af interesse for vagttagere men for alle medlemmer af FADL.
De endelige datoer for kurserne i EKG-tolkning er endnu ikke fastsat, men kommer i MOK og på FADL's hjemmeside, så
snart underviserne har meldt tilbage.
Tilmelding til FADLs' kurser i EKG-tolkning sker via FADL's hjemmeside, hvor der ligeledes vil være information om
indhold, tider og undervisere.

Undersøgelsesteknikkursus:
FADL - Københavns Kredsforening afholder i det kommende semester kursus i diverse undersøgelsesteknikker, hvor
yngre læger vil forestå undervisningen. Kurset er endnu på tegnebrættet, men det forventes, at det vil vare 6 timer en
lørdag eller søndag og foregå som en rotation, hvor der undervises i ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik, medicinsk
undersøgelsesteknik samt neurologisk undersøgelsesteknik.
Såsnart kurset er tegnet færdigt bliver det meldt ud i MOK og på FADL's hjemmeside.

Minilægekurser:
FADL - Københavns Kredsforening afholder i det kommende semester et minilægekursus for 1. semesters studerende.
Tilmeldning til dette kursus kommer til at køre gennem HR og kurset påtænkes at ligge
den 20. februar.

Har du ideer til andre kurser,, som alle medlemmer af FADL kunne have
interesse i, så henvend dig til FADL's sekretariat med alle dine ideer!

YPPERSTE ORGAN
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:
Tlf.: 3524 5404

KURSUSPLANERNE ER KLAR!

SERVICECENTRET:

Forårets kurser er sluppet løs på
hjemmesiden og nu også her i MOK.

Har du glemt hvornår det lige var du var
på brandkursus?

Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på København derefter et klik på Kursusplaner og alle kurserne vil vælte frem.

Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus?

SPV:
Hold 1 og 2:
Hold 3 – 10:

Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole?

Tilmeldingsfrist den 4/2-2005
Tilmeldingsfrist den 17/2-2005

Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole?

VT:
Hold A – C:
Hold D:

Tilmeldingsfrist den 3/2-2005
Tilmeldingsfrist den 14/3-2005

B–VT:

Tilmeldingsfrist den 15/2-2005

Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig
med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate
på tlf. 35 24 54 04 eller via e-mail tj@fadl.dk.

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.

(BSPV –er ikke fastlagt endnu. Hold øje med MOK og
www.fadl-vagt.dk Kurserne vil blive annonceret her
når de er klar.)
Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drømmer om, klik på send og du er tilmeldt.
Tilmeldingsskemaerne finder du på hjemmesiden.

RUS-INTRODUKTION
Kom og lær dit Vagtbureau at kende.

Du kan selvfølgelig også tilmelde dig på Vagtbureauet.
Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt – altså efter deadline på de respektive kurser.

Introduktion til FADL’s Vagtbureau foregår efter
nedenstående plan på Blegadamsvej 4, 2.sal.
Tidspunkt
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Tirsdag 8/2
Hold 103
Hold 101
Hold 102

Onsdag 9/2
Hold 110
Hold 104
Hold 105
Hold 109

Torsdag 10/2
Hold 106
Hold 107
Hold 108
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HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger 2 nye medlemmer til dækning af
nattevagter i tidrummet 22.30-7.30
Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
har min. 200 spv timer
er glad for børn
har lyst til at arbejde i privat hjem
kan tage 3-5 vagter om måneden
Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kommet i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Ansøgningsfrist 17/2-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 2 NYE
MEDLEMMER PR 1/12
Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger 2 nye medlemmer til dækning af
nattevagter i tidrummet 22.30-7.30

Krav:
- Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne
med BVT-kursus, men ikke noget krav)
- Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned
- Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du
finder dette nødvendigt.
- Du skal være glad for børn og have lyst til at
arbejde i et privat hjem.
Gerne ansøgere som er sidst på studiet.

Ansøgningsfrist:
17.februar kl 12:00 til vagtbureauet.
Næste holdmøde: 22.februar kl.17:00

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.

Ansøgning: Mandag d. 28. februar 2005
til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@tiscali.dk

Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus.
Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at
undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen.
Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier,
hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin
medicin.
Et par weekender om måneden er han hos en
aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker
vagter.
Det forventes at du:
har min. 200 spv timer
er glad for børn
har lyst til at arbejde i privat hjem
kan tage 3-5 vagter om måneden

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?

Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav.
Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kommet i puberteten og er blufærdig over for kvinder.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Ansøgningsfrist 17/2-2005 til vagtbureauet

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter).

Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf.
27204386

Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. februar
2005 til Vagtbureauet.

HJEMME VT-HOLD 4630

Næste holdmøde d. 22. februar kl. 17.00 – såfremt det
er muligt for dig at deltage, kontakt da venligst holdleder.

Holdet søger 1 nyt medlem.
Vi arbejder centralt på Frederiksberg,
og passer en dreng på 5 år, der har en cerebral parese.
Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han
skal sondemades via en PG-sonde et par gange i
vagten.
Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n.,
(ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere),
sondemade, skifte ble og omsorg.
Der stiles mod at han sover mest muligt om
natten. Drengen passes i eget værelse.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00

SPV hold 1501 søger nye medlemmer.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB!
OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB! OPRÅB!
Har du eller din basisgruppe
papirer stående på MSRs
kontor???
Studenterklubben, Rusgruppen, P8’n og diverse andre basisgrupper som har gamle regnskaber, madopskrifter o.lign. stående på MSR’s kontor- spids
venligst ører!!!
Grundet en større omrokering og oprydning har MSR
samlet en masse papirer, med gamle papirer og disse
vil blive sendt i Centralarkivet, hvis ikke de afhentes
i februar måned!!!
Det vil være muligt at komme og se papirerne igennem- og afhente disse i MSR’s træffetid hver torsdag
mellem 15 og 16.

Mvh
Sabrina Eliasson
Formand, MSR
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..?

Kom til IMCC ulands Info-aften på
torsdag den 3.2 kl. 1930
I lille mødesal og hør hvordan du kan få det livs oplevelse samtidig
med at du lære noget om projektarbejde, primær sundhed og undervisning.
Du får ikke et bedre tilbud!
Mere information? Prøv følgende
www.imcc.dk/uland
www.Soenke.dk ,
www.gregers.svanenet.dk
www.maraldo.dk/bolivia

HUSK DET NU
Der er informationsmøde om IMCC’s
Ulandsgruppes projekter
torsdag d. 3. februar 2005 kl. 19.30,
i Lille mødesal på Panum eller
kig ind på vores hjemmeside
www.imcc.dk/uland.

MÆRK VERDEN
KLINIKOPHOLD PÅ
GRØNLAND
2005
Går du med tanker om at tage et
klinikophold på Grønland i 2005
skal du maile din ansøgning til os
senest
11. FEBRUAR 2005
Bemærk ændringen ift. tidligere annonceret ansøgningsfrist. Du kan finde mere information samt downloade
ansøgningsskema på IMCCs hjemmeside www.imcc.dk
Med venlig hilsen
IMCC Grønland

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING præsenterer

OPHOLD I UDLANDET
INFORMATIONSMØDE

Som medicinstuderende ved KU har du muligheden for et ophold ved et
universitet i udlandet via en udvekslingsaftale med et universitet i
Europa (ECTS-aftale), i Norden (Nordplus-aftale), ved Vanderbilt
Medical School, USA, eller ved selv at arrangere et ophold.
Er du interesseret i at vide:
· Hvornår på studiet du kan komme af sted?
· Hvor du kan komme hen?
· Hvor lang tid du kan studere i udlandet?
· Hvordan du søger?
· Hvilke fag du kan følge?
· Og vil du høre om andres erfaringer
?
Så kom til informationsmøde i
Dam Auditoriet tirsdag d. 8. februar 2005 kl. 16.15
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LÆGE PÅ FRONTEN

Basisgrupper

Anæstesilæge Peter Berlac er ansat i en af forsvarets traumelægestillinger. Peter Berlac har
været udsendt til Irak og senest Kabul i 2004.
Han vil fortælle om sine oplevelser og de lægefaglige udfordringer, der er i forbindelse med
udsendelse til sådanne områder.
9 februar kl. 16.00 - 18.00 i Aud E, LKF (i Teilum
bygningen).
Tilmeldingsfrist 3. februar til Morten på mail:
SATSkbh_formand@punkt.ku.dk

VIGTIG INFORMATION
FRA
STUDENTERKLUBBEN:

Er du vinterstarter og har betalt for Scorebogen,
har du ikke fået den på sidste semester, eller
nåede du aldrig at købe den, så tjek næste MOK
for udleveringstider.
Mvh
Scorebogsredaktionen 2004

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
I GIM

Det er blevet besluttet, at vi i dette semester
vil prøve et nyt tiltag
for at forbedre den daglige drift af husgruppen og
sikre mere kyndig
betjening i baren. Derfor skal alle, der er interesseret i at være HG'ere
på dette semester huske at møde op til et af de
næste to mandagsmøder og
blive registreret som aktive HG-medlemmer. På
disse møder vil der blive
uddelt et mininum af faste tjanser til hver HG.
Derfor: Mød op til mandagsmødet allerede på
mandag, hvis du stadig er
interesseret i at være HG'er.
Med venlig hilsen Husgruppen

Gruppen for Integreret Medicin.

FØRSTE PIT MØDE

(Praktikant i troperne, IMCC)

Tirsdag d. 7 februar kl. 16
Vi mødes kl. 16 i IMCC lokalerne for at planlægge forårets infomøde og gøre klar til at modtage ansøgninger. Vi skal have fundet oplægsholdere, så vi glæder os til at høre netop de
hjemvendtes røverhistorier!
Både nye og gamle medlemmer er velkomne!
Med sydfrugtshilsner
Karen - pit@imcc.dk

D. 9. februar, kl. 16.00, i 9.2.3.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om aktiviteter i det forløbne år og
foreningens nuværende stilling.
3. Regnskabs fremlæggelse.
4. Godkendelse af beretninger og regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse: Formand, kasserer og sekretær.
7. Valg af tema for det følgende år.
8. Planlægning af hyttetur i september.
9. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest
d.
2.
februar,
sendes
til
gruppengim@groupcare.dk. eller afleveres personligt til formanden.
Mød op hvis du vil have indflydelse på ovenstående punkter, har lyst til at stille op til bestyrelsen, eller hvis du vil vide mere
om GIM. Der bliver også tid
til hygge, kaffe og kage!
Vel mødt!
Bestyrelsen i GIM.

Studerendes Almen Medicinske
Selskab (SAMS) vil hermed gerne
byde de nye studerende velkommen
indenfor Panums mure. Samtidig
er der glædelig gensyn med de
gamle studerende.
SAMS er en basisgruppe for studerende med interesse for specialet Almen Medicin. Nogen udvikler den i løbet af studiet, mens det for andre
er selve grunden til valg af medicinstudiet. Uanset hvad baggrunden er, giver vi alle mulighed
for at udforske og udvikle denne interesse fra en
fælles platform.
Dette forum er ikke forbeholdt folk, der er fast
besluttet på at blive praktiserende læger. Der er
plads til alle lige fra de dybt kritiske til de overbeviste. Ligeledes er der bredt semestervidde i
SAMS, så du behøver ikke at være næsten-læge
for at melde dig ind og finde ligesindede.
Duk op til det næste Månedsmøde, som vil blive
annonceret i MOK, og bliv klogere på livet… i
hvert fald på det almen-medicinske liv! :-)
På vegne af SAMS
Urfan Ahmed
ahmed@stud.ku.dk
51 800 786

LEDIGE PLADSER MED
PIT.

Vil du ud og arbejde på et hospital i
Indien eller Afrika? Med PIT kan
du komme af sted i 3-6 måneder, og
der er stadig ledige pladser til
efteråret 2005.

SEMESTERSTART I
KLUBBEN

Så er året åbent for en ny omgang
sjov og ballade i klubben.
For nye studerende kan vi skrive, at studenterklubben er åben med almindelig café tirsdag til
fredag 11.00 til 17.00. Her sælges kaffe, te, øl,
vand, slik og smøger til favorable priser. Desuden er der mulighed for at læse aviser og blade,
spille bordfodbold, låne brætspil og meget andet. Lang fredagsbar holder vi den første fredag
i hver måned.
Vi holder første lange fredagsbar allerede på
fredag d. 4/2 kl. 11.00-24.00. Der er kun adgang
med gyldigt adgangskort eller optagelsesbrev til
sundhedsvidenskabeligt fakultet. Døren lukker
kl. 23.30. Dette er din absolut bedste mulighed
for at se dine ellers seriøse medstuderende på
slap line på dansegulvet, score din rusvejleder,
drikke din læsemakker under bordet og meget
andet. Med venlig hilsen studenterklubben.

Mandag d.7/2 er der intromøde
for nye studerende, der vil være
med i studenterklubben kl. 15.00

Det drejer sig om følgende steder:
2 pladser til Kotagori, Indien
1 plads til Oddanchatram, Indien
2 pladser til Arogynvaram, Indien
2 pladser til Cuba
Læs mere om hospitalerne og PIT på
www.imcc.dk. Her kan du også finde ansøgningsskemaer, som skal afleveres så hurtigt som muligt på IMCC’s kontor eller sendes til
IMCC, PIT
Panum Instituttet 9.2.2.
Blegdamsvej 3b
2200 København N
Vi kører efter først til mølle-princippet! Har du
spørgsmål, så mail til pit@imcc.dk
Mvh PIT

SEMESTERSTARTSFEST
I KLUBBEN

I år løber den første, største fest i klubben af
stablen allerede lørdag d. 12/2 kl. 22-05. Det
bliver en sensationel fest for alle, der får købt
sig en af de eftertragtede billetter i tide. Billetsalget starter på tirsdag i studenterklubben. Se
efter opslagene og i næste nummer af MOK. Her
vil tema, musik, dresscode og andre interessante
detaljer desuden blive afsløret. Benyt lejligheden til at se klubben forvandlet fra almindelig
bule til fest-pumpet klasse-etablissement!
Med venlig hilsen studenterklubben
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STUDENTERPRÆSTEN BYDER
VELKOMMEN PÅ PANUM TIL
NYE OG GAMLE STUDERENDE.

Præsten står til rådighed som samtalepartner;
du kan komme anonymt og tale med præsten om
det, der trykker dig; hvad enten det er stort
eller småt. Det kan handle om kærestesorger,
eksamensangst, en flækket negl, ensomhed,
studiestress eller andet og det behøver altså
hverken at handle om tro eller kristendom.
Du kan komme i studenterpræstens træffetid (tirsdag 10-12 eller torsdag 12-14) eller bestille en
tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk
Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.
Studenterpræsten tilbyder følgende i de kommende uger:
"Præsten og hans gæst" - tirsdagshjørnet i klubben (tirsdage kl. 15-17)
Vi prøver en ny ting i dette semester: Studenterpræsten har inviteret en rækker mennesker til
en eftermiddagssamtale om store og små emner.
Samtalerne vil foregå i studenterklubben på
Panum på den meget uformelle måde, at præsten og hans gæst simpelthen taler sammen over
en kop kaffe. Hvis du synes, at emnet er interessant kan du lytte med - og det er naturligvis også
tilladt at stille spørgsmål og blande sig i diskussionen!

INDRE ORGANER
”Videnskab, religion og samfund – før og nu” studiekreds
Sidste tirsdag hver måned (22. februar, 29. marts,
26. april, 31. maj) kl. 20 i lokalerne ”Johannes på
Torvet”, Sankt Hans Torv 30 (mellem Sebastopol
og Pussy Galore).
De færreste kan måske forestille sig det, men for
350 år siden kunne ingen forestille sig en fri
videnskab. Heller ingen kunne forstille sig en
verden uden religion. Man kunne forestille sig
andre religioner, forskellige teologier og forskellige forhold mellem kongen eller fyrsten og religionen.
Videnskaben var ikke helt klart defineret, og
den var altid indsvøbt i religiøs metafysik såvel
som politisk og økonomisk magt. Såvel Bruno
som Newton var dybt religiøst optagne mennesker og ikke moderne verdsliggjorte videnskabsmænd, selvom de begge var i opposition til
kirkeligheden og den dominerede kirkelige troslære. Københavns Universitet blev genoprettet
efter reformationen i 1536, men med det udtrykkelige formål, at sikre den lutherske reformations
beståen og kongens magt.
I dag meget har ændret sig. Vi vil læse nogle
videnskabshistoriske artikler, enkelte kilder og
se på hvordan det var, for at forstå hvordan det
er.
Formen bliver en vekslen mellem indledninger
og gennemgange af det læste samt diskussioner.
Andagtsrummet: Rummet ligger i lokale 15.2.3 ved siden af studenterpræstens kontor - og det
står til rådighed for alle andagtssøgende! Døren
er åben for alle uanset tro - eller mangel på
samme.

8/2
Liv, død og underliv
Anette Tønnes Pedersen, overlæge, cand. med
ph.d., Gynækologisk Klinik Rigshospitalet

Hvis du vil holdes løbende orienteret om
studenterpræstens gøren og laden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

22/2
Medicinstudiet - skal det være sjovt?
Pernille Due, studieleder for medicin, Lektor
Afdeling for Social Medicin, Institut for
Folkesundhedsvidenskab

Kom desuden forbi kontoret og prøv studenterpræstens ”gode bønner” .

Den Røde Tråd – strikkecafé
Strikkecafeen er åben hver torsdag kl. 15.3017.30 i lokalerne på Skt. Hans Torv 30. (Check
evt. kalenderen på hjemmesiden for evt. ændringer.)
Tag dit eget strikketøj med eller brug pinde og
garn fra vores kurve til at komme i gang. Alle er
velkomne - begyndere og rutinerede og alle dem
ind imellem. Spørgsmål kan rettes til præstens
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

www.sund.ku.dk/praest
pnh@adm.ku.dk
20 46 41 93

PUC NYHEDER
forår 2005

LÆR AT DYKKE!
PUC afholder et PADI OpenWater begynder
dykkerkursus i foråret 05. Kurset foregår på flg.
datoer:
Tor 17/3, 18-21: Intro og Teori
Man 4/4, 16-20: Teori
Man 4/4, 21-23: Svømmehal
Ons 6/4, 18-22: Teori
Tor 7/4, 18-22: Teori
Lør 9/4, 12-18: Svømmehal
Søn 10/4, 12-18: Svømmehal
Man 11/4, 21-23: Svømmehal
Lør 16/4, Heldag: (Øresund)
Søn 17/4, Heldag: (Øresund)
Man 18/4, 21-23: Svømmehal
Som en KÆMPE NYHED kan vi i år tilbyde at
gennemføre kurset i TØRDRAGT!
Vi har fået 4 tørdragter i PUC. Størrelserne står
på www.puc.nu, der er to herre dragter og to
dame dragter. Kan du passe en af dragterne kan
du tage kurset i tørdragt, og således slet ikke
fryse :-)
Det koster 150kr ekstra for dragtleje, men de
penge er givet godt ud, tro os :)
Prisen for kurset er 2.750kr + Indmeldelse(50kr)
og kontingent(350kr) til PUC +evt.
tørdragtsleje(150kr).
Prisen er inkl. alt(også bøger), dog undtagen personlig transport til/fra dykkersteder samt evt.
udgifter til lægeerklæring.
Tilmeldingsfristen (med betaling af kursusgebyr
på 2750 + indm./kont. til PUC på 400kr, samlet
3.150kr + evt. 150kr til tørdragtsleje) er hurtigst
muligt, dog SENEST onsdag 2. marts til PUCs
konto: Reg: 6610 Konto: 1764975.
Mere info og tilmelding på www.puc.nu eller hos
Christian(20131377) eller Erik(51924156).
SPIL UV-RUGBY!
Vi starter med at spille Undervands-Rugby igen
man 21. Februar, kl 21-23.
Vi svømmer/spiller på flg. man. i foråret: 21/2,
28/2, 7/3, 14/3, 18/4, 25/4 og 2/5.
Alle som kan lide vand er velkomne. Det er rigtigt, rigtigt sjovt!!!
Mere info hos Louise på tlf.: 24211876.

INDRE ORGANER & DEBAT
FILMKLUBBEN INDKALDER!

Indkaldelse til filmvælgermøde i filmklubben P8n.
Filmklubben er et sted for folk der gerne vil se film og nyde et åndehul i studierne. Vi viser
film torsdage kl. 20, og baren er åben med øl, vand og slik, før, under og efter filmen.
Desuden afholder vi hyppigt filmquizzer efter filmen.
Vi har to typer medlemmer:
1) Passive medlemmer, der for sølle 60 kr. i indmeldelsesgebyr kan møde op til en gang film og hygge
samtlige aftener på hele semestret.
2) Aktive medlemmer, der sørger for at filmklubben fungerer. Vi vælger filmene, vi stiller udstyr op, vi
sørger for hyggelig atmosfære og meget andet. Vi har en madklub, hvor man for en slat penge kan spise et
udsøgt hjemmelavet måltid.
Begge typer medlemmer er velkomne til at blive til forfriskninger i baren efter filmen. Det kræves ikke, at
man hverken er medicinstuderende eller studerende andet steds, bare man synes det kunne være sjovt. Vi
er altid interesserede i nye medlemmer.
Til filmvælgermødet mødes alle der kunne være interesserede i at være aktive medlemmer. Vi vælger film
i forskellige kategorier og genrer. Filmene vælges ud fra Egmont visions lidt begrænsede udvalg, så alt er
desværre ikke muligt at vise, men meget er dog. Valget af film tager tid, da det gøres med omhu, så vi
spiser lidt mad sammen ved lejligheden.
Mødet finder sted i Studenterklubben på Panum torsdag d. 10. februar kl. 16.30. Skulle Studenterklubben
ikke være ledig, rykkes mødet til Panum-kantinen (er dette tilfældet sættes en seddel på døren).
Desuden afholder filmklubben i år som noget nyt en workshop, hvor semestrets opgaver søges ordnet. Alle
interesserede er naturligvis også velkomne her (opslag følger)
Spørgsmål kan stilles på ejnar2500@sol.dk.
Vel mødt Venlig hilsen Filmklubben P8’n.

EKSAMENSVEJLEDNING, EN
KONKRET GUIDE
Medicinstudiet er stort, overvældende og tidvist
ustruktureret. Der er stort behov for vejledning i
studie- og eksamensteknik, både for de nye på studiet og for os gamle der skal til at sætte hjernen i
gang efter vinterpausen. Gennem de seneste seks år
har jeg samlet en række råd om eksamenshåndtering.
Til trods for Eksamenskontorets lovende navn, har
medarbejderne her ikke været involveret – mine jagtmarker har været kantinen og spotsalene og hvor
man ellers finder viden.

Forberedelse:
Det første trin er forberedelse. Skønt det lugter af
løftede pegefingre, må vi som studenter nok acceptere at kun sjældne tilfælde kan give en eksamen så
god som den der følger af grundig forberedelse. Allerede i august og januar må man sætte sig ind i
eksamensformen og reglerne desangående. Et væsentligt spørgsmål er, om der afholdes syge-/
reeksamen. Derefter er det at planlægge hvilke eksaminer man har tænkt sig at bestå det pågældende
semester og hvilke der med fordel kan udskydes så
der bliver bedre plads til at læse op til de andre.
”Inden semesterstart” er også tidspunktet for at overveje hvor det vil være muligt at få de lægeerklæringer der fungerer som gavekort til ekstra læseferie.

Mere forberedelse:
Læg kræfter i politisk arbejde for bevarelse af syge/reeksamen. Brug energi på at dyrke lægelige kontakter, også hvis det indebærer tapetsering af Onkel
Ibs sommerhus. Det er ikke til at vide hvornår man
får brug for en læge.

Læs:
I ”medicinstuderende” ligger implicit at man skal
studere. Ingen kommer vel udenom at kaste et blik i
lærebøgerne for ligesom at gøre sig fortjent til SU’en.
Det kan især anbefales at at være ihærdig med patologi og de kliniske fag som skal være éns idékatalog
og vidensbase til troværdig og autoritativ symptommanipulation hvis det skulle blive nødvendigt. Samtidig er der en vis sandsynlighed for at påføre sig selv
en manifest hypokondri eller faktisk at opdage sygdomme hos sig selv, sådan at éns sygefravær kan
være helt reelt.

Mental forberedelse:
Alle kan have glæde af øvelser i afspænding og vejrtrækning til når eksamen bliver alvor. Også visualisering har sine gode sider. At forestille sig den fortjente jubel når den gode karakter er på plads, men
også at forberede sig på at se et rungende 00 på
listen, for det kan blive nødvendigt i den store sags
tjeneste.
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sjældent har særlig godt styr på elektronikken. Med
andre ord kan man overveje om man vil prøve lykken
ved at satse på at seniorerne ikke kan skelne mellem
den lovlige lommeregner med grafdisplay og den
knapt så tilladte PDA med alle noterne og opslagsbøgerne.
På studienævnsmøder har forekomsten af eksamenssnyd tidligere været debatteret, men ved de enkelte
eksaminer kræves konkrete beviser, så grænsen er
flydende til studenterfordel.

Hvis det går galt:
Klag. Måske hjælper det. Ellers kan det ses som en
øvelse i senere håndtering af patientklagesager etc.
Bagefter: Slap af. Nyd at det var muligt at have et
liv i semestermånederne og klare eksamen med glans
efter en kort indsats i tiden mellem ordinær og
reeksamen.
Gør endelig en fagpolitisk indsats for at få ændret
arbejdsgangen og vagtstrukturen på hospitalerne. Det
ville være så skønt om man kunne gå ind til en patient på AMA, konstatere at vedkommende er akut,
men ikke livstruende, syg – og gå igen fordi man
hellere vil prøve kræfter med den næste der bliver
indlagt.

Nadia Lander Landex, 12. sem

Selv om det egentlig ikke er mental forberedelse er
de første to semestermåneder også et godt tidspunkt
at sætte sig ind i de elektroniske lyksaligheder med
mulighederne for informationsudveksling på mobiltelefon og PDA.
Husk i øvrigt at nyde livet. Vi er kun unge én gang.

Gå til eksamen:
Det er det, det drejer sig om. At gå til eksamen og at
bestå eksamen. Gå kun til den ordinære skriftlige
eksamen hvis du mener at kunne bestå den med tilfredsstillende resultat. Hvis dette kniber, må du beslutte dig for hvilke sygdomme du har, og fremskaffe
de nødvendige lægeerklæringer. Undertiden er det
mest taknemmeligt at gå til vintereksamen (planlæg
dine studier og eksamen efter det!) da det virker
langt mere naturligt at halvdelen af de tilmeldte får
influenza i januar end i juni. I hvert fald fik ingen
mistanke til influenzaepidemien på dagen for Integreret Eksamen i januar 2000. Det må være på tide
at gentage successen.
Hvis og når du går til eksamen i et fag med syge-/
reeksamen, er der naturligvis ingen sans i at blive
længere end de første 15 minutter som er den nedre
grænse for hvornår det er tilladt at forlade eksamenslokalet. Klokken 9:16 kan du aflevere et blankt stykke
papir og gå hjem og bruge den næste uge eller to på
at læse op til reeksamen. Selvfølgelig er det trist at
figurere med 00 på karakterlisten, men der er strengt
taget ingen grund til at kigge efter.
Når det bliver alvor med en eksamen der skal fuldføres, er det værd at huske på at eksamensvagterne

NØDVENDIG VIDENSKABSTEORI
af Matthew Frandsen, stud. scient.
san. publ.

Man kan ikke ud fra statistiske undersøgelser alene
sige noget videnskabeligt om fremtidige
samfundsforhold.
Forskeren kan højst sige noget med sikkerhed om,
hvor mange gange noget forekom i fortiden. Ud fra
dette kan forskeren så komme med nogle mere eller
mindre kvalificeret gæt på nogle sammenhænge og
evt. prøve at komme med et bud på, hvordan fremtiden bliver.
For at gøre disse gæt bedre, er det en klar fordel,
også at benytte sig af nogle kvalitative metoder,
som fx interviews. Disse er videnskabeligt holdbare,
men mange forskere (fx økonomer og læger) lærer
sjældent noget om disse metoder. Derfor er mange
undersøgelser kun baseret på statistik.
Eksempler på primært statistisk forskning er
PISA-undersøgelen og Helmuth Nyborgs forskning i
IQ.
Ydermere er det vigtigt, at forskeren ved en del om
de generelle samfundsforhold og i særdeleshed at
han har en stor viden om sit felt, så forskeren ikke
bare drager konklusioner ud fra sine forhåndsviden.
- Det er nemlig politikerne, vi har til at til at tage
beslutninger udfra deres holdning/fordomme.

OPSLUGT AF MEDICINERSTUDIET
Vi ankommer! vi opadstræbende, selvsikre, uvidende.
Kæmpekassen i armeret Råtbeton og trafikosrøde Sten venter;
en grøn Svingdør slynger os ind i dens formalinåndende Gab,
vi mastikeres sammen med Professorer og Kompendier og synkes!
Dens lange Gangrør peristalterer os nedad; vi følger med
ned hvor Struberne samt Dele heraf ligger og skriger ad os!
Amputerede Underekstremiteter samt Dele heraf krummer Negle!
Underhuden er skrællet af, Blodet tappet, Mennesket afsløret.
Professionen svider vi forsøgsvis Hul på iførende os Affaldssække,
Stanniol, Lagner, Kondomer; vi æltes sammen og flyder rundt!
Mens den trækker os ud af Verden, følger vi lydigt med,
og fordøjes i Identitetsfesternes Manipulationer.
Cigaretølbajerpillemisbrug og Overhyppigheden af Sammenbrud!
de skjules behændigt i Rollens kittelrene Uskyldsfarve og Autoritet.
Transformationen er endebragt! snart defækeres vi som Medicinere;
snart undfanges vi til Sundhedsvæsenets Tjeneste; vi ankommer!

Simon Krabbe, Østerbro, 2005
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