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

Onsdag:

MOK nr 1, årgang 37 udkommer
16.00 GIM-møde

Torsdag:

16.00 MSR Intro-møde
20.00 P8'n viser "The Incredibles"

Fredag:

Paven begraves

Lørdag:
Søndag:

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

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
16.00 EQUIP-møde

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:
Køge:

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)
Studenterlokalet

Tirsdag:

Denne

redaktion
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Redaktionelt

Jeg var så utrolig heldig, at jeg havde
fået nogle virkeligt gode fri-billetter til
H.C. Andersen-showet i lørdags! Hvor
heldig har man lov at være!? Så jeg
tænkte, det kan jo ikke være så skidt,
så afsted gik det.
Der var så utroligt mange mennesker
derinde, og gennemsnitsalderen var
ret høj, så alle gik mega-langsomt,- det
tog 25 minutter at komme på plads,
men så var der til gengæld den fineste
lille pude, man kunne sidde på, hvopå
der var en lille ært! (Til dem, der ikke
kender historien er det noget med en
hund med øjne så små som ærter!)

Showet gik igang og det var hurtigt
tydeligt, at det hele var sat meget stort
op, men, at det måske ville blive svært
at få det til at flyde og den røde
tråd til at være klar. Roger Moore

åbnede op for adskillige timers videohistorie, musik (med kunstere, der
oftest intet havde med H.C. Andesen at
gøre) og en masse dans og step.

Dette appelerede helt klart til det
ældre publikum og der var ingen tvivl
om, at de hyggede sig gevaldigt, på
trods af, at musikken var så høj, at selv
os unge sad og led.

nogen af kunsterne, Det var så skønt,
så skønt at erfare, at ens arbejde i dén
grad bliver værdsat og jeg lovede Roger
og Helena, at vi kigger forbi en anden
gang!

Alt i alt et lidt tamt show, der hurtigt
var glemt, men det var sjovt bagefter.
Jeg sneg mig med Lars (Ullrich -red)
ind back-stage, hvor der var megaparty med gratis bar, som det jo hører
sig til. Det var fedt! De var der
allesammen og alle var meget
interesserede i at høre hvorfor MOKredaktionen ikke havde præsenteret

Styrende organer
REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGSHOSPITALET, D. 24. FEBRUAR 2005 KL. 15.00

Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, Overlæge Michael Petersen, Overlæge Kjeld Kjeldsen,
overlæge Helle Aggernæs, overlæge Henrik Arendrup,
stud. med. Niels Fuglede (12. sem.), stud. med. Ane
Korsholm (12.sem.), stud. med. Mette Lenstrup (11.

sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (10. sem.), stud.
med. Thea møller (9. sem.), stud. med Hellen Edwards (8. sem.), stud. med. Maria Svane (7. sem),
sekretær Rita Dalhammer & studentersekretær Maja
Saabye.

DAGSORDEN:

Fraværende: Prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge Jesper Eldrup, overlæge Ole Weis Bjerrum,
overlæge John Vissing, stud. med. Katrine Bjerggaard
Fisker (13.sem.) sekretær Lili Hansen

Enkelte rettelse blev foretaget.

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, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
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 Tirsdage 13.00-16.00

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

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat

3.
Jørgen Hedemark havde meldt afbud til
mødet pga. sygdom. Han inviteres i stedet til næste
møde.

4.

Meddelelser fra formanden

Flytningen af klinikudvalget og læselokalerne nærmer sig sin afslutning. Den store rokade er forløbet
glat takket være en stor indsats fra sekretariatet.
Åbningen af læserummene er desværre blevet lidt
forsinket pga. udefra kommende problemer, hvilket
klinikudvalget beklager. Det første læserum åbnes
mandag d. 28.02.05. Det næste forventes at åbne i
løbet af et par uger, mens der kommer til at gå lidt
længere tid med det sidste.
I det ene af læserummene vil der være en vask og
kaffeautomat bliver tilsluttet. I dette læserum vil
der desuden blive installeret 4 computere. I de to
andre læserum bliver der kun læsepladser. Der vil i
alt komme ca. 40 læsepladser, altså en forøgelse i
forhold til de gamle læserum. Der vil i uge 10 blive
sat en dør i glasfacaden ved auditorium A og B i
Teilumbygningen, og det er denne dør, der skal benyttes hvis man vil have adgang til Teilum i weekenderne samt om aftenen. De studerende skal hertil
have oprettet adgang på deres studiekort. Nærmere
information følger.
Receptionen for de færdige kandidater gik rigtig godt.
Det fungerede godt, at man afholdt talerne i auditorium B i Teilum med efterfølgende reception i forhallen. Flere af de tilstedeværende, både studenter og
lærere, gav dog udtryk for, at rammerne ikke var
særlig festlige, og at repræsentationslokalerne af
den grund bør foretrækkes, når en så stor begivenhed
fejres.
7. semester udvalget er blevet aktivt igen.

5.

Meddelelser fra Studienævnet

10.sem. udvalget havde ønsket en OSCE eksamen i
psykiatri og neurofagene. Dette kommer dog ikke til
at træde i kraft til sommer, hvor eksamensbekendtgørelsen følges og der afholdes mundtlig ek-
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samen. Det vides endnu ikke, hvordan denne eksamen kommer til at forløbe fremover.
Meddelelser fra sekretariatet
Til sommer vil der være et pilot projekt på det
sundhedsvidenskabelige fakultet, hvor man udvælger 3-4 eksamener, hvor det vil være muligt at benytte PC. Fakultetet leaser 100 PC’er. Medicin studiet deltager ikke i projektet, da de er for mange.
Om 1-1½ år forventer man, at kunne tilbyde brug af
PC, til alle de skriftlige eksamener på det sundhedsvidenskabelige fakultet.
Der er kommet en skriftlig klage angående patologi
undervisningen på 8.sem. Klagen er videre sendt til
Professor Elisabeth Ralfkjær.
På 12. semester har der været aflyst en time i radiologi - det har ikke været muligt at finde en erstatningstime, hvor alle kunne deltage.
Der har været planlægnings møde for efterårs semesteret.
Prognosen for 12. & 13. semester er meget stor.
Studielederen opfordres til hurtigst muligt, at tage
stilling til, hvordan manglende pladser på 13. semester skaffes.
Det er endnu ikke afgjort hvilke hospitaler, der skal
modtage henholdvis 7. & 9. sem. studerende til efteråret. Det er dog klinikudvalgets opfattelse og
ønske, at RH og FH fortsat skal modtage 7. semester
studerende og at RAS & RASK fortsat skal modtage
9. semester studerende.

6.

10. sem.:
De studerende er meget begejstrede for det kliniske
ophold i neurologi og neurokirurgi. Der er blevet
taget rigtig godt imod dem og alle er meget hjælpsomme og imødekommende.
Det har været lidt forvirrende, at der undervises i
alle delemnerne på 10.sem over hele semesteret.
Denne planlægning skyldes dog, at undervisningen
fremover skal afvikles i rul.
Til de forelæsninger hvor der er flere undervisere,
bør underviserne være lidt bedre til at koordinere
indholdet.
11. sem.:
Mange af de studerende er kede af, at det har taget
så lang tid at få de nye læserum færdige, da de
mangler et sted at læse.
12. sem.:
Der er stor begejstring for kliniktimerne i medicin &
kirurgi.
Også her er der utilfredshed over, at de nye læserum
endnu ikke er åbnet.
De studerende er utilfredse med, at der i radiologi er
3 holdtimer, der bliver afholdt som 3 ens forelæsninger. Det ville være mere hensigtsmæssigt, at slå de
3 timer sammen til en forelæsning, og så bruge de
overskydende timer til nogle mere praktisk orienteret holdtimer. De studerende taler selv med underviseren om dette og sekretariatet orienterer den
undervisnings ansvarlige.

Meddelelser fra semestrene

6. sem.:
Mangler Repræsentant
7. sem.:
Der har været en del utilfredshed med aflysninger af
kliniktimer på 7. semester på FH. Den ansvarlige
kontaktes.
De studerende, der skal have deres kirurgiske og
medicinske ophold på forskellige hospitaler, er meget kede af dette. De føler, at de bliver kastebolde
og at de ikke får et tilhørsforhold til hospitalerne.
Det har været en nødløsning fra studienævnets side,
at nogle studenter blev nødt til at modtage de to
kliniske ophold på forskellige hospitaler og det er
selvfølgelig meget beklageligt.
Der er stor utilfredshed med blodtypeserologi kurset. Det er uinspirerende og de studerende føler ikke,
at de lærer noget. Klinikudvalget kontakter de ansvarlige.
8. sem.:
Der er stor utilfredshed med patologi undervisningen. De studerende savner SAU undervisning, da det
hele indtil videre har været afviklet som forelæsninger. De studerende er kede af dette, da de så ikke får
mulighed for at kigge på præparater. Klinikudvalget
poienterer, at det er patologerne selv, som har valgt
time fordelingen mellem forelæsninger og SAU timer. Der er 2 forelæsninger, der er blevet flyttet
fordi underviseren udeblev og en af patologi forelæsningerne er blevet afholdt af en kliniker. Dette resulterede i, at der stort set ikke blev undervist i den
patologiske del, men i stedet i den kliniske del. Afdelingen er kontaktet.
De studerende er utilfredse med, at SIS ikke kan
downloades til en PDA fil. Klinkudvalget kontakter
SIS administrationen.
Der har været en del lokale ændringer i SIS i tema
G, hvilket er besværligt at overskue. Derfor ønskes
ændringerne i SIS markeret med enten en stjerne
eller fremhævet med fed skrift – ønsket viderebringes
til SIS administrationen.
De studerende er i tvivl om, hvorvidt der er nogle
obligatoriske elementer i arbejdsmedicin blokken.
Der er ingen obligatoriske elementer, heller ikke
virksomhedsbesøget.
De studerende kunne godt tænke sig, at der kom en
vejledning til OSCE eksamen på 9.sem. Det vil der
komme.
9. sem.:
De studerende kunne godt tænke sig faste stationer
til OSCE eksamen - det vil der komme hen af vejen.
Kurset i klinisk forordningslærer er ikke ordentligt
planlagt og mangler fagligt indhold. De studerende
skriver et par linier til klinikudvalget, som herefter
sender et brev til de ansvarlige.

13. sem.:
Intet.

7.

Evt.:

Lisbeth Ellegaard skal sammen med 2 andre studerende besøge RAS for at fortælle om deres erfaringer
på 9.semester. Tutoren fra den medicinske afdeling
på RASK har allerede været på RAS for at fortælle
om deres erfaringer med 9. semester. På RAS har
man planlagt det således, at de studerende hver især
bliver tilknyttet en bestemt reservelæge, og at de så
følger denne reservelæge i vagten samt på stuegang
i det omfang det er muligt.
Referent: Studentersekretær Maja Saabye

50 procent af de tildelte points kommer fra udtalelser
om de mest prestigefyldte fakulteter fra 1.300 internationale topforskere fordelt på fagområder. Den samlede
vurdering er desuden baseret på:
·
Citationer i peer-reviewed publikationer: 20
procent
·
Lærer-studerende ratioen: 20 procent
·
Udenlandske studerende: 5 procent
·
Udenlandske forskere: 5 procent.
Dekanen vurderer, at fakultetets placering først og fremmest - men ikke udelukkende - er konsekvensen af 10 års
recession i 1990erne, hvor der var kraftigt pres på øget
kandidatproduktion uden tilsvarende stigning i forskningsbevillingerne. Den ringe placering viser, at fakultetet
ikke er på landkortet hos de internationale bedømmere
og indikerer behovet for at sætte yderligere fart på den
omstillingsproces, som allerede er sat i gang. Dekanen
vil drøfte temaet med bl.a. lederkredsen i løbet af foråret.

Fakultetet opretter sundhedsfaglig
kandidatuddannelse i 2006
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fået besked
om og tilladelse til at iværksætte en suppleringsuddannelse til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse,
cand.scient.san. Ministeriet har samtidig givet tilladelse
til at iværksætte den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er målrettet
personer med mellemlange sundhedsuddannelser som
for eksempel sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. Suppleringsuddannelsen, har
en varighed på 6 måneder og har til sigte at give de
studerende et fælles udgangspunkt for det efterfølgende
kandidatforløb.
Det først hold med 30 studerende påbegynder
suppleringsuddannelsen på fakultetet per 1. februar 2006,
og 30 studerende forventes at påbegynde kandidatuddannelsen per 1. september 2006. Med bekendtgørelsen omlægges suppleringsuddannelsen fra en 1-årig
heltidsuddannelse til en deltidsuddannelse normeret til
30 ECTS-point.

PANUMPOSTEN NR.
30  1. APRIL 2005

Yderligere information: Fakultetssekretariatet, Studieadministrationen, att. souchef Lisbeth Roland Hansen,
tlf. (353) 270 58, lrh@adm.ku.dk eller
www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/docshow.cgi?doc_id=237530&doc_type=3

Fakultetsrådet har godkendt dekanens indstilling af 3
nye medlemmer til Fakultetets Forskningsudvalg.

Indvielse af fakultetets Neurocluster den
11. april

Nye medlemmer i forskningsudvalget

De nye medlemmer er:
·
Professor Ole William Petersen, Medicinsk
Anatomisk Institut
·
Professor Birthe Høgh, Børneafdelingen,
Hvidovre Hospital
·
Klinisk forskningslektor Rigmor Jensen,
Neurologisk Afdeling, KAS Glostrup.
Forskningsudvalgets nye medlemmer er tiltrådt med
virkning fra 1. marts 2005 og afløser Paul Kristjansen,
Elisabeth Ralfkiær og Gitte Moos Knudsen.
Forskningsudvalgets sammensætning kan ses på
fakultetets hjemmeside på linket: www.sund.ku.dk/organisation/Ledelse/Raad%20og%20Udvalg/Forskningsudvalg/Forskningsudvalget.htm
Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. sekretær for Forskningsudvalget Linette Kjær,
likj@adm.ku.dk

Ingen placering på international top-100
ranking over biomedicinske fakulteter
Først og fremmest baseret på peer-review er verdens
biomedicinske fakulteter blevet bedømt. Opgørelsesen
er foretaget af og offentliggjort medio marts i det engelske magasin ”The Times Higher Education Supplement”.
De tre bedste placeringer går til Harvard, Cambridge og
Oxford i nævnte rækkefølge med Karolinska i Sverige
placeret på en fornem 7. plads. I Danmark er Aarhus
Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet placeret
som nr. 54. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København er desværre ikke placeret på top-100 listen.

NeuroClustret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København skal indvies. Indvielsen foregår den 11.
april kl. 16-18 i Dam Auditoriet, Panum Instituttet,
Blegdamsvej 3.
Ved arrangementet taler først NeuroClusterets bestyrelsesformand Jens C. Rekling efterfulgt af en faglig
session på engelsk med bidrag fra Vladimir Berezin,
Tom G. Bolwig, Nicolas T. Petersen, Jens Midtgaard,
Olaf B. Paulson og Niels Tommerup. Til slut taler dekan
Ralf P. Hemmingsen om implementeringen af
NeuroClustret i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Arrangementet afsluttes med en reception.
NeuroClustret består af ca. 50 neurovidenskabelige
forskergrupper associeret til Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Københavns Universitet. NeuroClustrets
mission er at styrke hjerneforskningen ved fakultetet
ved at danne samarbejdsprojekter mellem de enkelte
forskergrupper.
Yderligere information: www.cph-ncm.ku.dk/neurocluster

Annual Brain and Mind Lecture den 13.14. april på Københavns Universitet
Hjerneforskeren professor Marc Raichle fra Washington
State University in St. Louis besøger Københavns Universitet den 13.-14. april 2005. Marc Raichle holder en
forelæsning med titlen "The Brain's Dark Energy" i
Alexandersalen på Bispetorvet onsdag den 13. april, kl.
13.10-14.
Kl. 15-18 afholder universitetet en "Master-class" med
prof. Raichle, hvor satsningsområdet ’Krop og Bevidsthed’ indbyder 6-8 yngre forskere til at deltage i dette
initiativ. Hensigten er, at de yngre forskere i et lukket
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forum får mulighed for at drøfte deres projekter og
foreløbige resultater med Raichle.
Raichle er ’the grand old man’ i functional neuroimaging,
og har et indgående kendskab til regulation af hjernens
energistofskifte og blodgennemstrømning. Han er medlem af USAs National Academy of Sciences og er en af de
100 mest citerede neurovidenskabsfolk.
Satningsområdet opfordrer interesserede Ph.d.-studerende og yngre post-docs til at indsende et kort abstrakt
(½ side) og CV (½ side) som kan give Raichle et indtryk
af personlig profil og projekt. Fristen for tilmelding er
fredag den 8/4, kl. 1200.
Yderligere information: www.ku.dk/satsning/
krop_og_bevidsthed/indhold/nyheder/
raichle_invitation.PDF eller www.ku.dk/satsning/
krop_og_bevidsthed/indhold/nyheder/raichle_profil.PDF

Kristian Linnet ansat som MSO
professor i retskemi ved Retsmedicinsk
Institut

Anti Doping Danmark opslår 1 million kr.
til antidoping forskning
Anti Doping Danmark opslår en samlet bevillingssum i
2005 er på 1 million kroner indenfor fagområdet
antidoping. Forskningsmidlerne vil blive fordelt efter
ansøgning. Anti Doping Danmark modtager forslag til
projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og
økonomisk karakter. Elektronisk ansøgningsskema kan
hentes på Anti Doping Danmarks hjemmeside.
Ansøgningsfristen er 2. maj 2005 kl. 12.00. Ansøgere vil
få svar inden den 20. juni 2005.
Yderligere information: Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller
www.doping.dk.

Medietræning for doktorgradstuderende

23.-24. maj i København
NordForsk under Nordisk Ministerråd arrangerer et kursus i medietræning for doktorgradsstudenter, hvor 14
deltagere får mulighed for at lære, hvordan medierne
arbejder og for at træne fremstillingen af sit fag. Kurset
afholdes i København i dagene 23.–24 maj, og ansøgningsfristen er den 11. april.
NordForsk er et nyt, selvstændigt forskningsorgan, som
er etableret per 1. januar 2005. NordForsk er tiltænkt
en hovedrolle for at realisere visionen om Norden som
en ledende og integreret forskningsregion.
Kurset, der foregår på engelsk, er åbent for doktorgradsstudenter i Norden, Baltikum og Nordvest-Rusland.
NordForsk dækker kursusafgift, ophold og rejse på billigste måde.
Yderligere information: www.nordforsk.org/_img/
coursepresentationlm1.doc

Københavns Universitet har per 1. april ansat afdelingsleder, dr.med. Kristian Linnet som MSO professor med særlige områder (MSO) i retskemi ved Retsmedicinsk Institut.
Kristian Linnet (KL) er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1977 og dr. med. på en afhandling om diagnostik af leversygdomme. KL har speciallægeanerkendelse
i klinisk biokemi og har i perioden 1993–2005 været
overlæge på Klinisk Biokemisk Laboratorium ved Psykiatrisk Hospital i Århus og klinisk lektor ved Aarhus
Universitet siden 1999.
Den nyudnævnte professors forskningsinteresser omfatter udvikling og evaluering af analytiske metoder,
især for lægemidler, og psykofarmakas farmakologi.
Kristian Linnet har deltaget i internationalt
standardiseringsarbejde
vedrørende
laboratoriemetoder som medlem af komiteer under
Clinical and Laboratory Standards Institute, USA.
Kristian Linnet har bidraget til afholdelse af symposier og postgraduate kurser vedrørende applikation af
statistiske metoder i laboratorier. Endelig er Kristian
Linnet medlem af Editorial Board for det amerikanske
tidsskrift Clinical Chemistry.
Yderligere information: Retsmedicinsk Institut, Afdeling for Retskemi, att. Kristian Linnet, tlf. (353) 26100,
kristian.linnet@forensic.ku.dk

Studievejledningen
OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte studerende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige afvikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende justeringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte studerende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situationer, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter
gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksamen efter gammel ordning i de to efterfølgende semestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksamen indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
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gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at bemærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstående.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.
Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

Gentagelse af semestre /
undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen efter gammel ordning vil følge den normale studieordning for de hold som begyndte 1. semester februar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver færdige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddelbart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en realitet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige problemer og det tidstab som ellers kunne opstå ved samkøring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskellig vis.
De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.
Hvad de semestre, som den enkelte studerende bliver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVERGANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIEPLAN
FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN HAR
BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAMENER
PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den
studerende der er startet februar
2000, som forsinkes efter ..
6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt
andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gammel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ordning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til 4.
semester på ny studieordning. Man skal i alle tilfælde
kontakte studievejledningen for Medicin.
7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. semester (N). Man vil skulle afholde den resterende klinik i
sommerferien samt deltage i en særlig tentamen. Har
man kun bestået til og med 7. semester (G) SKAL man
kontakte studievejledningen.
8. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II periode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11. sem. (N) og 12. sem.
(N).
9. semester: Vil den studerende komme på en alternativ plan som indbefatter:
11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II perioden,
herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12. sem. (N).
10. semester: Herefter vil der ikke være nogen logisk
indplacering, hvorfor 11. sem.

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 14-15
Dag

Dato Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

4/4
4/4
6/4
6/4
7/4
7/4
8/4

1300 – 1600
1600 – 1900
1000 – 1200
1500 – 1800
0900 – 1200
1600 – 1900
1000 – 1200

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Christina Rydahl Lundin
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Int

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

11/4
11/4
13/4
13/4
14/4
14/4
15/4
15/4

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

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Malene Esager
Gordon Thomas Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb
Christina Rydahl Lundin

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Int
Med

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

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:
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.3

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Telefontid:
Fredag 9.00-10.00
Træffetid:
Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt på,
hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyttet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).
11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).
12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi
studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle
ændringer!

ADRESSEÆNDRINGER.
1. - 5. semester

Du skal ikke give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPRregistret.
Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studieekspeditionen besked om hvilken
adresse de skal registrere. Du skal ligeledes give
besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din
folkeregisteradresse.
Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studieekspeditionen også oplysninger om din udenlandske
adresse.
Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.
Har du en beskyttet adresse, sørger studieekspeditionen for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde.
Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

6. - 13. semester
Du skal ved flytning selv give dit klinikudvalg besked!

HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBETALT "DOBBELTKLIP" FRA SU ?

Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbeltklip indenfor de sidste 12
måneder af sin uddannelse, dvs. man må kun have to
semestre til rest. Der er ingen dispensationsmuligheder !
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.
Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbetales som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

Du kan læse mere på www.su.dk

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.

1.-5. sem info

For at kunne indstille sig til
tentamen i basal humanbiologi og
kemi på 1. semester skal samtlige
obligatoriske studieelementer i
faget være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundhedspsykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have godkendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.
Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.

Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.
Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at
kontakte en studievejleder.

TO STILLINGER SOM
STUDIEVEJLEDER VED MEDICIN

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1. maj (alternativt 1. juni) og 1. august 2005 være 2 stillinger at besætte.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 6 vejledere, som alle er studerende ved lægevidenskab.
Som studievejleder er man ansat 60 timer/måned i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig travlt i
august (optagelse og semesterstart) og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 20 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i påsken. På
årsplan er den samlede ansættelse cirka 720 timer. Timelønnen er ifølge gældende overenskomst (Faglig vejleder, Speciel 
SUL) kr. 151,01 i timen.

ARBEJDSOMRÅDERNE I STUDIEVEJLEDNINGEN ER:

Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og studienævn/administration. På den ene side er
man forpligtet af de gældende regler og bestemmelser, på den anden side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.

MØDER OG KURSER

Hver tirsdag eller onsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx om valg af uddannelsessted på kandidatdelen samt opsøgende
vejledning med eksamenshjælp.
Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

MERITOVERFØRSEL FRA ANDRE STUDIER

Vi vejleder i forbindelse med ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner, og i den
forbindelse assisterer vi Studieadministrationen i udarbejdelsen af alternative studieplaner.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavshedspligt.
Stillingen kan søges af medicinstuderende ved Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har
kendskab til forhold i, og omkring universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet. Der
foretrækkes en ansøger, der er tidligt i studiet, dog med minimum 1. studieår bestået. Dette skyldes at der lægges vægt på
kontinuitet i vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varighed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen af
vejledere.
Jævnfør den varierende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet kan betyde at man
bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3 måneder.
Der skal med ansøgningen vedlægges et urenset attesteret eksamensudskrift.

ANSØGNINGER STILES TIL:

STUDIENÆVN FOR MEDICIN
ATT. METTE KRISTENSEN
PANUM INSTITUTTET
BLEGDAMSVEJ 3B
2200 KØBENHAVN N

og skal være studieadministrationen i hænde senest tirsdag den 19. april klokken 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 17.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES VED HENVENDELSE TIL
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN PÅ OVENNÆVNTE ADRESSE
ELLER PÅ TLF.: 35 32 70 91.
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FOREDRAG PÅ PANUM
OM LÆGER UDEN
GRÆNSER

Studietilbud

Alle er velkomne til at deltage! Arrangementet er
gratis og henvender sig til alle studerende på Panum
der har lyst til at vide mere om organisationen Læger uden Grænsers arbejde og muligheder for en alternativ fremtidig lægekarriere.

Tirsdag den 19. april kl 16.00-18.00 i
Dam auditoriet.

VELKOMMEN!
Med venlig hilsen
Studentergruppen, Læger uden Grænser

Læge Vibeke Brix Christensen vil fortælle om sit
arbejde i Læger uden Grænser og om de oplevelser
og erfaringer hun har fået gennem sine udsendelser
med organisationen til Sierra Leone, Afghanistan og
Sudan. Hun er netop kommet hjem efter at have
arbejdet to måneder for Læger uden Grænser i den
konfliktplagede Darfur-region i Sudan.

Vi er en gruppe studerende på Panum der arbejder
for at synliggøre Læger uden Grænsers arbejde og
informere om de fremtidige karrieremuligheder der
findes i organisationen. Konktakt: aj@msf.dk

Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology
Danish Stem Cell Research Doctoral School
Danish Society for Flow Cytometry

JOINT MEETING

Stem cells in basic and medical research
Monday, October 24 – Wednesday, October 26, 2005
Gl. Avernæs, Helnæsvej, Ebberup, Fyn

Monday, 24 October, 2005:

12.00  13.00 Arrival and Registration.
14.00  17.00 SYMPOSIUM I: Embryonic stem cells and early fetal development.
Organizers: Moustapha Kassem, Odense University Hospital, and Palle Serup, Hagedorn Research Institute.

20.00  21.30 EMBO LECTURE:
John B. Gurdon, Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute, The Henry Wellcome Building of Cancer and Developmental
Biology Tennis Court Road, Cambridge CB2 1QN, UK: Nuclear reprogramming and stem cell creation.

Tuesday, 25 October, 2005:

09.00  12.00 SYMPOSIUM II: Tissue-derived somatic stem cells and role of stem cells in tumour and cancer development.
Organizers: Jens Zimmer, University of Southern Denmark, Jørgen K. Larsen, Rigshospitalet, and Jens Høiriis Nielsen, University of Copenhagen.

13.00  15.00 EXHIBITION, POSTER SESSION AND REFRESHMENTS
Organizer: Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital.

15.00  18.00 Cultural, physical and social activities.

Wednesday, 26 October, 2005:

09.00  12.00 SYMPOSIUM III: Stem cells and therapy.
Organizer: Peter Hokland, Aarhus University, Jens Kastrup, Rigshospitalet, and Lars Wahlberg, NsGene.

13.00

Departure.

INFORMATION AND REGISTRATION ON-LINE: WWW.BIOKEMI.ORG.
Registration fee covers scientific program, exhibition, lodging, meals and transportation from Odense. Regular fee: Members 3000 Kr. Non-members 3500 Kr. Reduced
fee for Ph.D. and Master students: Members 1500 Kr. Non-members: 2000 Kr. One-day participants: 700 Kr. Number of participants limited to 100. Deadline for
registration and abstracts: October 1, 2005.
Secretariat
Vivian Burgaard, Danish Society for Biochemistry and Molecular Biology, Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, 2600 Glostrup, Denmark. vjb@dcbglostrup.dk.

FADL
KURSER I FADL  KØBENHAVNS KREDSFORENING
Lægevikarkursus i psykiatri.
Afholdes den 13. og 14. april på Panum Instituttet mellem klokken 17.00 og 21.00.
Der er stadig ledige pladser!
Tilmelding via www.fadl.dk.
Kurser i EKG og minilægekurserne bliver ikke til noget på dette semester på grund af manglende planlægning og mangel på
kvalificerede undervisere.
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Annoncer
KLINISK OPHOLD I KENYA!

Interesserer du dig for
tropemedicin, mikrobiologi eller
public health?

NY STOR KONKURRENCE
PRÆMIER FOR CA. 6.000KR!

Så har du her muligheden for et 1 - 2 mdr ophold
på Nala Nursing Home i Kenyas vestlige provins
50km nord for Viktoriasøen. Alle omkostninger
går direkte til hospitalets ledelse (Dr. Abraham
Espira), og beløber sig til ca 1500kr/md.

For at sætte fokus på filcentralen og for at gøre
udvalget endnu bedre, så er dette semesters konkurrence på studmed.dk som følger:

Krav: Hospitalet tager helst studenter som har
afsluttet mikrobiologi og farmakologi.

På studmed.dk finder du bl.a andet en kæmpe
filcentral, der rummer et rigt udvalg af både
studienoter og PocketPC filer (aktuelt 144).

Der vil blive trukket lod blandt alle dem der
- uploader filer
- anmelder de enkelte filer ved at kommentere
filerne
Man kan uploade filer på op til 15 mb og jeg vil
gerne opfordre alle til at uploade alt hvad der
kan kravle og gå, hvad enten det er studnoter
eller PocketPc-filer, blot de har medicinsk relevans. Plads og båndbredde har vi masser af, så
don't worry!
Derudover deltager man ved at anmelde bøger i
de 2 bogfora:
Bøger til bachelordelen
Bøger til kandidatdelen
For hvert af ovenstående får man et lod i hatten.
Eks: uploader man 2 filer får har man 2 lodder og
så fremdeles.

ROSKILDE FESTIVAL 2005

Kunne du tænke dig at deltage i
Roskilde Festival 2005 sammen med
30 medicinstuderende og læger?
Med Eskobar, Snoop Dog, Laid Back,
Black Sabbath mfl.?

Mvh.
Anders Barasa

Vi arrangerer igen i år et hold, som skal se
efter, om der er festivalgæster, som får det så
skidt, at det kræver handling. Sidste år gik vi
rundt på selve festivalområdet omkring
Metropol og Lounge scenerne, for at vurdere
om der er gæster, som har behov for hjælp.
Det er især vores opgave at holde øje med, om
der er personer, som mistænkes at have taget
toksiske doser af rusmidler.
Alle læger og medicinstuderende kan søge og vi
prøver at blande kortene mest muligt aldersog kønsmæssigt.

MANNLIGE
MEDISINSTUDENTER SØKES

Kravene til dig er:
- At du har lyst til at sprede den gode stemning
blandt festivalgæsterne, på holdet og i lejren
- At du kan komme til alle møder etc.
- I alt 24 timers vagter.

* Undersøkelsen er et ledd i et kursus i psykologi
på kandidatnivå vedrørende kvalitative
forskningsmetoder, hvorved hovedformålet er
metodiske overveielser og ikke det psykologifaglige.

Hvis du synes, at det lyder overkommeligt
tilbyder vi:
- Relativt rolige vagter, hvor der er gode
muligheder for at høre musik.
- Fælleslejr med varmt bad mm.
- Gratis entré, 3 mad- og 10 drikkebilletter,
adgang til backstage-områder etc.
- Dit eget hyggelige hold!

Interesseret? Mail til: barasa@yahoo.com og få
bl.a. tilsendt billeder og nærmere info.

To mannlige medisinstudenter søkes til et kvalitativt forskningsintevju om mannsrollen i dagens samfunn.

Præmierne er sponseret af MEDshop.dk

* Intervjuet er anonymt, og varer cirka 30
minutter.

2 stetoskoper (værdi ~700kr pr stk.)
Automatisk blodtryksmåler SE-7070 (værdi 785kr)

Det vil finne sted på et grupperom på Panum i
tidsrommet uke 16-17.

Sponseret af pcs-gruppen.dk

* Vi kan desværre ikke tilby annet enn 30 minutters udelt oppmerksomhet som belønning.

Ved evaluering af sidste års arrangement blev
vi desuden enige om, at satse mere på at skabe
lejrstemning. Det forventes derfor i år, at alle
ansøgere ønsker at planlægge og deltage i
fælles arrangementer. Der er i år ikke
mulighed for at ønske særlige vagter, herunder
vagter sammen med venner.

Hvis du er intressert, kontakt hurtigst
mulig:
Marte Kimsås; martekim@yahoo.com,
Tlf: 26194686
eller
Sofie Aminoff; sofieam@hotmail.com,
Tlf: 28913557

Det først møde, hvor vi planlægger fælleslejren
mv., løber af stablen fredag d. 20. maj. kl.
16.00-18.00. Festivalen starter med, at vi
mødes onsdag d. 29. juni kl. 19.30 i fælleslejren.
Du kan læse mere om dette års Roskilde
Festival på www.roskildefestival.dk

1. stk PocketPC (værdi ca. 3600kr)
Konkurrencen slutter 1/8-2005

NORMAAL

-Kunne det ikke være herrefedt at se sit eget
hjerte?
-Kunne du tænke dig at hjælpe nogle unge læger
med deres verdensklasseforskning?
Så giv os en time af din tid……
Ønskes:
Raske personer uden hjerte-kar-sygdom med en
time tilovers.
Haves:
Ekkokardiografi af to erfarne læger ansat på
Rigshospitalets hjerteafdeling. Der er ingen økonomisk gevinst ved deltagelse i forsøget.
Kontaktperson
Matias Greve Lindholm
Tlf: 35 45 84 49 / 25 38 36 01

TURNUSBYTTE
Sønderborg Med. + Kir.
start 1/9-2005
Ønskes: tættere på KBH.. Er desperate….
Stenoer@yahoo.com / 35245706

FASE II FEST
Lørdag d.9/4 i Studenterklubben
For alle på 6. semester og frem.
Udsøgt middag med
velkomstdrink kl: 19:00 - 120 kr.
¨
Fest fra kl 22:00 – 40 kr.
Billetter i Klubben fra i dag.

Hvis du ønsker, at deltage, skal du sende en
ansøgning til Thor Grønlykke:
thorg@dadlnet.dk. inden d. 20. april. Skriv
kort om din motivation for at deltage og:
- Hvor langt du er på studiet eller som læge.
- Om du ønsker at bo i fælleslejren.
- Om du har været på Roskilde Festival før,
herunder om du har deltaget på holdet
tidligere.
- Dit fulde navn, adresse, e-mail adresse og
mobil telefonnummer.
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end
der er pladser, trækker vi lod om pladserne.
Du får svar senest 1. maj.
Mange forventningsfulde hilsner fra holdlederne: Thor, Marina, Jens og Jakob
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UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger 1 ny underviser til ventilatørkurset. Det
drejer sig om praktisk og teoretisk undervisning, fortrinsvist på
Rigshospitalets intensivafdeling.
Til at starte med vil du primært
skulle undervise på et modul,
hvilket afhænger af lyst og kvalifikationer, samt medvirke til prøve afvikling. Undervisningen starter sidst i September 2005 og kører ca.
5 uger - oplæring vil foregå dette forår.

Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise, være rutineret
ventilatør og interesseret i at sætte dig ind i nye tiltag
på intensivområdet. Vi lægger vægt på at du er aktivt
arbejdende ventilatør og din erfaring skal overvejende
stamme fra intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er mindre vigtigt….
Har du undervisningserfaring er dette naturligvis en
fordel, men ikke et krav – dog vil dine pædagogiske
evner vægtes højt ved ansættelsessamtalen.
Der er stor mulighed for selv at tilrettelægge indholdet
af sin undervisning og være med til at udvikle kurset.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. 285,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette
indebærer 8 undervisningsmoduler á fire timer på hver
lektion. Derudover kan der påregnes afløsning af undervisere på andre lektioner.

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 29. marts
klokken 12.00. Du skal have mulighed
for at deltage i ansættelsessamtaler
Torsdag den 31 marts om eftermiddagen.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er du
velkommen til at kontakte VT-koordinator Per Lehnert
på 26250132.

VAGTBUREAUET

VT FLYVERHOLD 2001 SØGER
NYE MEDLEMMER!
Vi er et velfungerende hold, som
mangler et par medlemmer. Vi dækker
døgnet rundt, alle månedens dage, i 8
timers vagter.
Krav:
-

Du skal være VT´er!
Du skal kunne tage 4 vagter pr. måned, (med
god mulighed for flere).

Løn: VT holdløn (160-170 kr/time)

Ansøgningsfrist 10. april 2005 til vagtbureauet.
Kan evt.mailes til: kc@fadl.dk
Yderligere information: Holdleder
Malene 2671 2351

NYT DØGNDÆKKENDE VTHOLD SKAL OPRETTES PÅ
FREDERIKSSUND SYGEHUS,
INTENSIV AFD. - HURTIGST
MULIGT!!!
Holdet skal køre i mindst 2 mdr. og
skal passe respiratorpatienter, som
lider af degenerative
nervesygdomme.
Krav:
·

Mindst 100 – 150 VT-timer.

Mangler du nogle timer for at opfylde ovenstående
krav, så prøv at søge alligevel.
Der bliver selvfølgelig tale om betalt transporttid og
beløb, og skulle de fremtidige
holdmedlemmer måtte ønske det, 12-timers vagter.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 15. april 2005
Yderligere oplysninger og ansøgninger til Kirsten Carstens, tlf.: 35 37 88 00/2
el. e-mail: kc@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.
VT-HOLD 4412 HAR HOLDT
FLYTTEDAG OG SØGER
ERFARNE VT’ERE TIL
INDSUPPLERING.
VT-hold 4412 flytter nu til
Omsorgscentret Bakkegården (tæt på
Bagsværd station) og søger nu nye
medlemmer til indsupplering.
Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Pt. trækker vejret selv, men skal
suges efter behov. Herudover almindelig pleje.
Arbejdsstedet er et nyrenoveret omsorgscenter med 5
somatiske afdelinger og 4 skærmede enheder..
Arbejdstid er døgndækkende p.t. med 12-timers vagter. Hvis holdet senere ønsker at ændre dette, vil der
være mulighed for at indgå i 8 timers vagter.
Løn: VT-holdløn.
Krav: Du skal have haft over 200 VT-timer. Du skal
kunne tage min. 5 – 6 vagter om måneden og må
gerne se dig selv på holdet over en længere periode.
Du skal være interesseret i at indgå i en god og konstruktiv dialog med pt., de pårørende og det øvrige
personale og have forståelse for pt. situation og dagligdag.

Ansøgningsfrist: Fredag den 15. april til
Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger kan hentes hos
Vagtbureauet, Peter Andersen på 3537
8800 /pa@fadl.dk
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VAGTBUREAUET
VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
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.
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).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter).
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 13. april 2005 til Vagtbureauet.

Næste holdmøde d. 22. marts kl. 17.00 –
såfremt det er muligt for dig at deltage,
kontakt da venligst holdleder.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HJEMMEHOLD I HOLTE
1505

HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER NYT
MEDLEM.
Hyggeligt hjemme hold på Amager
søger nyt medlem 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.

Ansøgningsfrist 15/4-2005 til vagtbureauet
Yderligere oplysninger:
Holdleder Nicolai Bæk tlf. 27204386

Drengen har en ikke diagnosticeret hjernelidelse, hvor
symptomerne er meget svær epilepsi samt generaliseret dystoni. Han er svært handicappet og kan bl.a.
ikke holde sit hoved eller bevæge sig ret meget.
Arbejdsopgaverne består – ud over den almene barnepleje – i at yde omsorg eksempelvis trøste, dvs. ”sidde
med” og ”holde om”. Herudover observation af anfald
og behandling efter instruks, indgift af mad (pr. os el.
alternativt i PEG-sonde) samt medicingivning.
Vagtkravet er min. 4-5 vagter pr. måned.
Det forventes at du :
- er SPV med min. 400 timer,
- er oprigtigt glad for børn
- er i stand til at yde omsorg og kærlig pleje,
- er ikke-ryger
- ikke har daglig kontakt til små børn ( pga. svækket
immunforsvar).
- har lyst til at arbejde i et privat hjem,
Børneerfaring/B- SPV kursus er en fordel, dog ikke et
krav.

Ansøgningsfrist: 21/4-2005 til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til holdleder
Stine på tlf.: 2728 2345 eller mail: stine@kolbek.dk

Hold 1603 tager blodprøver på
Rigshospitalets forskellige afdelinger
alle hverdage fra klokken 08.00 til
17.00.
Der møder tre FADL-vagter ind klokken 08.00, som
får fri klokken 14.00, og ligeledes møder 2 FADLvagter ind klokken 11.00 og får fri klokken 17.00.
På den måde er man aldrig alene på arbejde, og har
altid nogle at hygge sig med.
Krav til dig som ansøger:
·
SPV’er med min. 200 timer
·
Du skal kunne tage blodprøver.
·
Du skal kunne deltage i holdmødet d. 19/4
kl. 17:15
·
Du skal kunne tage minimum 4 vagter om
måneden, også i eksamenstiden.

Ansøgningsfrist er torsdag den 14. april
2005 kl. 12.00.
Ansøgninger sendes til Vagtbureauet,
hvor et fortrykt ansøgningsskema kan
afhentes, el. mailes til: kc@fadl.dk
Ønsker du yderligere information kan du kontakte holdleder Jan P. Christensen pr mail.: janpc@mail.dk

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.

Til hjemmehold, der passer en sød
dreng på 3 år, der bor med sine
forældre i Holte, søges 1 nyt
holdmedlem, med start hurtigst muligt.
Holdet dækker nattevagter 5 dage/nætter ugentlig i
tidsrummet kl. 21.30 – 7.30.

HOLD 1603 SØGER NYE
BLODPRØVETAGERE.

NYT DØGNDÆKKEMNDE
DIALYSEHOLD SKAL
OPRETTES PÅ
KAS GENTOFTE, THORAXKIR.
INTENSIV AFSNIT, I 312
Afdelingen blev åbnet 1/11-04 og er ”tip-top” moderne,
både hvad indretning og udstyr
angår.
Vi kræver af dig, at du mindst er færdig med 5. sem.,
har 150 VT-timer, og er indstillet
på at afholde 6-8 vagter månedligt, for at holde kompetencen ved lige.
Endvidere må du meget gerne give os en ide om, hvor
længe du evt. måtte have planer om,
at være tilknyttet et sådant hold.
Planen er, at holdet starter på afdelingen som
ventilatører, og at oplæringen til dialyseass.
vil blive varetaget af afdelingens erfarne sygeplejersker.

Ansøgning rettes til Vagtbureauet
hurtigst muligt, men senest fredag d.
15. april 2005
og kan evt. mailes til kc@ fadl.dk
Har du yderligere spørgsmål, kan du
kontakte Kirsten Carstens på tlf.: 35 37
88 00-2
el. benytte ovenstående mail-adresse.

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: Fredag d. 15. april 2005 til
Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino@tiscali.dk

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET SØGER 1
NYT MEDLEM
Vi er et lille hold på 7 medlemmer, hvis
arbejdstid ligger fra mandag til fredag i
tidsrummet
(ca.) 9.00 – 15.00.
Krav:
·
·
·
·
·
·

Går på 7. semester
Min. 200 SPV-timer
Gerne erfaring med knoglemarvsbiopsitagning eller
Klinisk ophold på hæmatologisk afdeling
Kunne afholde 6 følgevagter i april/start maj,
(heraf 3 lønnede).
Kunne afholde 4 vagter månedligt.

Ansøgningsfrist: Skriftlig ansøgning til
Vagtbureauet senest fredag d. 8.04.05
kl. 12.00.
Yderligere oplysninger:
Holdleder Andreas, tlf.: 26 80 39 94
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BASISGRUPPERNE

Basisgrupperne
FILMKLUBBEN P8'N

TORSDAG DEN 7.04.05
VISER FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM

7/4 De utroelige
14/4 Its all about love
21/4 Gyser Tema: Identity og Dark
Warters
28/4 Klassiker: De 10 bud
12/5 Brødre

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

UNDERVISNINGSDAG
Vil du ud og undervise
unge i folkeskolen som
sexekspres-guide, så kom
lørdag d. 30. april til vores uddannelsesdag. Vi
starter med brunch kl. 11
på IMCC-kontoret, hvorefter vi fortsætter med 3 timers undervisning af erfarne guider og slutter af
med fest.
Tilmelding
og
signelohmann@stud.ku.dk

spørgsmål:

Filmklubben viser De Utrolige. Selvfølgelig i originalversionen og
selvfølgelig med ny og forbedret surround sound. Efter filmen er
der quiz, hvor de skarpeste knive har mulighed for at vinde øl.
Det er gået ned af bakke siden Bob Parr alias Mr. Incredible var
verdens sejeste superhelt. 15 år senere er Bob blevet forsikringsmand, småfed og bedsteborgerlig med kone, forstadsvilla og tre
børn. Men Bob får endnu en chance for at trække i trikotten og
bekæmpe verdens ondskab, da han en dag bliver indkaldt til en
tophemmelig mission.
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BASISGRUPPERNE
OPRÅB!
SOM DET FØRSTE AF FIRE I
EN FOREDRAGSRÆKKE OM
KOST, PRÆSENTERER GIM

JERK W. LANGER
med et foredrag om kosttilskud og
naturlægemidler
tirsdag den 19. april kl 16.30 i
Panum's store mødesal.
Alle velkomne!
Foredragsholderen Jerk W. Langer er læge,
videnskabsjournalist og forfatter til bl.a. ”Politikens Bog om Kosttilskud” og ”Politikens Bog om
Naturlægemidler”. Konsulent for Lægemiddelstyrelsen omkring naturlægemidler, medlem af
regeringens Arbejdsgruppe om Kosttilskud, samt
medlem af det Nationale Råd for Folkesundhed.
Fast læge ved bl.a. BT, Ude&Hjemme samt TV2programmet Go’Morgen Danmark.
Om foredraget:
Nogle kosttilskud og naturlægemidler har klinisk dokumentation for en god medicinsk effekt.
Andre virker næppe. Få et overblik over dette
komplicerede marked og se eksempler på naturpræparater, der har dokumenteret deres effekt i
kliniske studier.
Som fagperson er det vigtigt at være klar over,
at disse tilskud i nogle situationer kan have bivirkninger og interaktioner eller give komplikationer ved operationer. Ifølge en opgøre! lse er
der en potentiel risiko for interaktion med kosttilskud, hver femte gang patienten indløser en
recept.
Uanset ens personlige holdning bør man som behandler kende noget til disse præparater, til den
markedsføring der driver salget, samt til patientens motivation for at selvbehandle sig.
Foredraget er det første af fire i en foredragsrække om kost som GIM arrangerer i løbet af
april-maj. For mere information se annoncer i
MOK eller besøg GIM's hjemmeside,
www.studmed.ku.dk/gim
Alle er velkomne!
I forbindelse med foredraget vil der være mulighed for interesserede at købe nogle af foredragsholderens bøger til en billigere pris end i bogladen.
Vel mødt/
GIM

GIM PRESENTERER:

EMOTIONAL
FREEDOM
TECHNIQUES

A Miracle Drug without the Drug
Stress Management for Negative Emotions,
Physical Discomfort and Blocking Thoughts
Presented by:
Kjell Forsberg, Lund, Sweden
Biologist, AMT-Trainer
www.EFTsweden.se
Tirsdag d. 12. april kl. 17
Panum Instituttet
Lokale: 21.1.18
Der vil være gratis kaffe, the og kage!
Vi glæder os til at se dig!

GIM-MØDE I DAG D. 6.
APRIL, KL. 16.00 I 9.2.3.

Gim er en basisgruppe for
studerende på det
sundhedsvidenskabelige fakultet
med interesse for alternativ
behandling.
Gruppen har til formål at indsamle og formidle
viden om de alternative behandlingsformers teorier, metoder og resultater, samtidig med, at vi
er et studentersocialt forum, hvor man kan hygge
sig med te og kage.
På dagens møde får vi besøg af en healing-massør, der vil fortælle om healing-massage. Derudover skal vi planlægge vores bar til den fælles
basis-gruppe-fredags-bar, sludre, spise kage og
drikke te!
Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og
lær noget nyt!
Se vores hjemmeside www.studmed.ku.dk/gim
for videre information.
Vel mødt!
GIM
Gruppen for integreret medicin.

SATS AFHOLDER DEN 16.
APRIL TRAUMEDAG 2005
PÅ JÆGERSBORG
KASERNE.
Tilmelding til arrangementet for
medlemmer kan foretages via
hjemmesiden frem til tirsdag den 5.
april kl. 18.

Tilmelding til arrangementet for ikke-medlemmer kan foretages via hjemmesiden frem til
onsdag den 6. april kl. 18.
Deltagergebyret er på 150 kr og dækker bl.a.
forplejning, transport og undervisningsmaterialer.
Se
mere
på
vores
hjemmeside:
www.studmed.ku.dk/SATS
Programmet for d. 16. April 2005
07. 30 Bus fra Frue Plads til Jægersborg Kaserne.
08. 00 Velkomst
Morten Lind
08.05
Mulighederne som læge i forsvaret
Henrik Kehler
08.35
Forelæsning
ABC i modtagelsen 1
Inger Søndergård
09.30
Forelæsning
ABC i modtagelsen 2
Inger Søndergård
10.30
Pause
11.00 Fire poster af hver en time med forskellig
relevant og niveauopdelt undervisning.
17.00
Pause
17.30
ATLS ABC-Demonstrationsvideo
18.00
Forelæsning
Modtagelse af rusmiddelforgiftede ptt.
Peter Skanning
19.00
Bus til Nørreport og middag på Riz Raz
Venlig hilsen
Traumedagsgruppen

VI MANGLER AKTIVE
MEDLEMMER I SIMS 
ISÆR HVIS DU ER PÅ
FASE 1!!
Vores formål er at lære mere om
IdrætsMedicin og fremme
interessen på studiet.

Som medicinstuderende med interesse for
IdrætsMedicin har vi en helt unik mulighed med
SIMS.. - Nogle af landets allerhotteste navne
indenfor faget er mere end villige til at komme
ud og holde kurser og foredrag for os - uden
betaling!
(Og der er ikke lagt megen IdrætsMedicin ind på
ny studieordning!!)
Der er brug for medlemmer der vil engagere sig
bare en smule
- Der er jo åbent for forslag og ideer, både sociale og studierelevante !
Det er klart at man har travlt som medicinstuderende, det har vi alle, men man kan jo også være
med til at gøre sit studie endnu mere spændende..!
Der er ingen tvivl om at potentialet er stort, se
fx bare hvad de har oppe at køre i Århus: http://
www.im.au.dk/
Det kræver ikke så meget.. - vi har fast månedsmøde 1. tirsdag i hver måned, og ved arrangementer skal man kun tage en tørn én gang pr
semester!! Vi er også med til basisgruppe fredags-bar : 29. april
- Vi har nu et fint lille bibliotek i lokalet med
mange numre af ”Scandinavian Journal of
Sportsmedicine” og ”Dansk Idrætsmedicin”.
- Turen til Hærens Forhindringsbane sidst var en
succes - skal vi gentage den?
- Skal vi lave fodboldturneringen igen til efteråret?
- Mogens Kreutzfeldt har lige ringet vil gerne vil
lave et praktisk kursus i maj..
- Skal vi til at holde åbent en eftermiddag om
ugen i lokalet?
- Hvad kunne vi tænke os at lære om i fremtiden??
- Mange ideer har været oppe at vende (den
akutte sportsskade, højdemedicin etc etc)
- Skal det sættes mere i system med faste praktiske minikurser i undersøgelsesteknik, anlæggelse af tape, etc hvert semester?
- Skulle vi aldrig holde en fest?
Kig forbi til til månedsmøde tirsdag 5. april i
9.2.3 kl 16!
( i maj er det 3/5)
Spred også gerne budskabet til andre, især FASE
1´ere!
Basisgruppe-baren 29/4 - planlægning 7.april kl.
17.00 også i 9.2.3
Venlig Hilsen SIMS
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BASISGRUPPERNE
STORE BEDEDAG

TILBUD FRA
STUDENTERPRÆSTEN
PRÆSTEN OG GÆSTEN

– eftermiddagssamtale med Peter Eigil Nielsen
om ”Genmedicin i dag, nanomedicin i morgen perspektiver og problemer”. Peter Eigil Nielsen
er professor, dr. scient. Afdelingsleder, institut
for medicinsk biokemi og genetik
Tid: Tirsdag den 12. april 2005, kl. 15.00-17.00
Mødested: Studenterklubben, Panum
Studenterpræsten har inviteret en række 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 taler sammen over en
kop kaffe.
Hvis du synes, at emnet er interessant kan du
lytte med - og du er naturligvis også velkommen
til at stille spørgsmål og blande dig i diskussionen!

DEN RØDE TRÅD  STRIKKECAFÉ

Tid: torsdage 15.30-17.30
Sted: Sankt Hans Torv 30
Strikkecafeen er åben hver torsdag i lokalerne
på Skt. Hans Torv 30.
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. Der er altid erfarne strikkere til
stede, der kan lære dig det basale – eller hjælpe
med det mere indviklede.
Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk

- Studenterpræsten prædiker i Sct. Andreas Kirke
Tid: 22. april 2005, kl. 10.00
Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148

VIDENSKAB, RELIGION OG
SAMFUND  FØR OG NU STUDIEKREDS

Tid: Tirsdag den 26. april 2005 kl. 20.00-22.00
Sted: Johannes på Torvet, Skt. Hans Torv 30
Nye interesserede deltagere søges til studiekreds
om ”Videnskab, religion og samfund – før og nu.”
Vi vil læse nogle videnskabshistoriske artikler,
enkelte kilder og se på hvordan det var for at
forstå hvordan det er. Formen blive en vekslen
mellem indledninger og gennemgange af det læste og diskussioner.

STUDENTERPRÆSTEN STÅR
TIL RÅDIGHED

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 du kan bestille en tid på 20 46 41 93 eller pnh@adm.ku.dk

INDKALDELSE TIL
MÅNEDSMØDE I EQUIP
MANDAG D. 11. APRIL KL.
16.00
IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i København og Århus (og snart i Odense), der står
for indsamling af hospitalsudstyr til brug i
3.verdenslande. Vi samarbejder med forskellige
danske nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden
Grænser. Endvidere har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitalsafdelinger, som
primært donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har EQUIP videresendt udstyr til
hospitaler og projekter bl.a. i Guinea Bissau,
Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka.

Studenterpræsten kan også træde til, hvis du
skal giftes eller have dit barn døbt.

Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i
vort arbejde? Så mød op!!!
Der kræves ingen forudsætninger for at være
med og du bestemmer selv, hvor meget tid du vil
afsætte- blot du har en sund interesse i at hjælpe
andre.

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

Kunne du tænke dig at være med, så duk op
Mandag d. 11. april Kl. 16.00 på IMCC kontoret
eller send en mail til: equip-copenhagen@imcc.dk
.
Håber vi ses.
EQUIP, København

MSR
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Kom til MSR-intro-møde!!!
Går du rundt med en politiker i maven? Eller synes du der bør ændres på ting i studieordningen?
MSR afholder et kort informationsmøde til dig
som måske har lyst til atl være aktiv i studenterpolitik.

De almindelige MSR-møder kan være tidspressede og ord som Sund-råd, Studienævn og
HR flyver gennem luften. Det er derfor ikke et
tilfælde hvis du før har været til et møde hvor
du ikke fik fat i de store linjer og måske tabte
interssen af samme grund.
Det forsøger MSR at råde på med dette
møde!!!
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål
og forslag til de nuværende eller kommende projekter.

Enhver kan se, han er syg, men hvad vil du gøre ved det?

Mødet afholdes torsdag d. 7/4 kl. 16:00 på MSR's kontor, lokale 1.2.20!!!
Og HUSK! Der er altid sekretærens hjemmelavede kaffe og kage til de fremmødte!

"En af de ting jeg synes var svært ved at være ny i MSR var, at jeg slet ikke fik overblik over, hvad
MSR var i forhold til HR, Studienævn, Fadl og alle de andre udvalg, der blev nævnt på mødet"
- Elisabeth, ny i MSR.

"Der var altid gratis pizza efter mødet... Jeg blev hængende i starten af den grund, men har senere
involveret mig lidt mere seriøst arbejdet"
- Kenneth, formand for Sundrådet

"En af tingene som irriterede mig ved MSR var, at der gik så frygteligt lang tid fra man fik en god idé til den blev
realiseret pga. procedurer, godkendelser og skrankepaver. Nu ved jeg at at det tager tid at vende en supertanker"
- Sabrina, Formand for MSR.

Husk du er altid velkommen til at ringe eller skrive til MSR eller kigge ind på kontoret.
Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk
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Blir du mobbet, fordi du liker brunost??!
Ønsker du flere hotdogs med rejesalat i katinen??!
Ser dine medstuderende skævt til dig, når du
har fårekæber med i madpakken??!
MSR har nedsat et udvalg til at se på forholdene for de nordiske
studerende. Vi vil gerne høre din mening.
Mød op i MSRs lokale (1.2.20) Onsdag d. 13. april kl 16 og
fortæl, hvad der havde gjort din start på Panum nemmere.

Referat MSR-møde 31-03-2005
Tilstede:
Stella
Simon Krabbe, 1. Sem
Mie Christensen, 3. Sem
Sabrina Eliasson, 4. Sem
Signe Krog, 4. Sem
Melanie Østergaard-Veber, 5. Sem
Zarah Dayan, 5. Sem
Anne Holm, 6. Sem
Inger Mathiesen, 6. Sem
Helene Egemosen, 7. Sem.
Jacob Gren, 8. Sem
Kenneth Andersen, 8. Sem
Liv Lauritsen, 9. Sem
Peter Bonde, 10. Sem
Bo Biering-Sørensen, 12. Sem
1 Formalia
Peter dirigent. Punktet OSKE flyttet. Ekstra
punkt v. Sabrina om mødeaktivitet i semesterudvalgene.
2 Nyt fra semestrene
1 sem: HR har fået en mail fra kursuslederen på
med. kemi, hvor han slår fast, opgaveregning
kun skal bruges til at forstå stoffet.
7 sem: Der er problemer på Bispebjerg.
9 sem: Der er nogle, der havner på de samme
afdelinger som på 7 sem. Helene taler med Pernille om at få ændret fordelingsblanketten. Flere
steder ligner 9 sem 7 for meget. De studerende
får ikke mere ansvar eller nye opgaver. Det er
vigtigt, de studerende selv er opsøgende.
12 sem: Fungerer slet ikke, men er jo snart slut.
3 Nyt fra udvalg
1-5 sem revisionsgruppen: Har skrevet 8 siders
ændringsforslag til ændringsforslaget. Der diskuteres at lægge metabolisme ned på 2. sem for
at få 4. og 5. til at gå op. Der er desuden 2 ugers
psykologi til overs, der er tvivl om, hvad der
skal ske med. Generelt lyder dette ikke så godt.
Punktet kommer på som selvstændigt punkt
på næste møde, hvor vi får noget skriftligt.
Internationalt udvalg: Arbejder på at internationalisere hele studiet.
7 sem udvalg: Transfusionsmedicin har på nuværende tidspunkt en obligatorisk
forelæsningingsdag, som de gerne vil droppe
hvis de får nogle flere timer.

2 sem udvalg: Udvalget arbejder på et mere integreret kursus.
4 OSKE
Bo orienterer om OSKE. Vi skal tage stilling til,
hvor det vil være hensigtsmæssigt, OSKE ligger
og om den evt. kan bruges til at teste teori og
ikke kun praktiske færdigheder. Bo mener, det
er hensigtsmæssigt, den ligger på både 9, 10, 11
og 12 sem. Det er vi enige i, men måske skal den
teoretiske viden evalueres seperat. OSKE er helt
fantastisk til at teste praktiske færdigheder, men
det er sværere at teste teori. Hvis det bliver for
dyrt at afholde efter hvert semester, kan man
lave en opsamlende efter 3. og 4. del. I Odense
har de en stor, afsluttende OSKE eksamen. 13.
sem gammel studieordning må meget gerne være
prøveklud og afholde OSKE.
OSKE er en stationsbaseret eksamen, hvor man
skal udføre en praktisk opgave på hver station.
F.eks. en ledundersøgelse eller tolkning af et
røntgenbillede. Denne eksamensform blev brugt
på 9. semester i vinters og blev godt modtaget
af både studerende og eksaminatorer.
5 Studienævn
Medlemmerne har lige modtaget dagsordenen.
1. sem. klagen er på. Der foreligger stadig ingen
afgørelse, så indtil videre skal de studerende
fortsætte på deres 2. semester og tage 1. semester eksamen til august. Planen for 11 semester
skal også drøftes. Sabrina har modtaget en mail
om et nyt udvalg, der skal drøfte Arbejds- og
miljømedicin. Det er så vidt vides ikke nedsat af
studienævnet.
6 Sund-råd
Kenneth har været til møde med dekanen. Samarbejdet med dekanen skal foregå mere formelt.
De studerende udarbejder et forslag til dekanen.
7 Formandstelefon
MSR kan godkende den økonomiansvarliges
forslag.
8 Abejdsgrupper og udvalg
Osval udvalget nedlægges. Der oprettes i stedet
et bacheloropgave og et kandidatopgave udvalg.
Der skal sidde studerende i disse. Inger vil gerne
sidde i det første. Helene vil overveje det andet.

Valideringsudvalget skal gennemgå normrapporten, der siger noget om, hvad underviserne skal have for deres arbejde. Dette er et
meget vigtigt arbejde.
Der kommer til at sidde en erfaren FSV-er i det,
og det er et udvalg, der kræver en vis interesse.
Sabrina er interesseret.
Både Helene og Eva vil gerne sidde i
professionalismekursusudvalg, der skal arbejde
med det nye kursus, der skal afløse TAS.
Ekstra punkt: Mødeaktivitet i semesterudvalgene
Sabrina har forsøgt at afklare, hvor mange møder, der bliver afholdt i de respektive semesterudvalg. Det er gået fint for de velfungerende
semesterudvalg, men ikke for de dårligt fungerende. Sabrina har lavet et forslag til Studienævnet, hvor hun anbefaler en undersøgelse af
semesterudvalgene fra studienævnets side og en
sammenlægning af flere semesterudvalg. Med
enkelte rettelser, Sabrina har noteret, kan vi tilsluttet os dette.
9 MSR-intromøde
Der er intro til MSR d. 7. april. Sabrina er ved at
orientere semestrene om det.
10 Fadl kalender
Der er lavet et udkast til kalenderen. Der skal
lige et billede på. Sabrina lægger det i pagemaker.
11 Meddelelser
Der er stormøde på lørdag i Århus. Helene og
Kenneth tager med.
D. 27. april bliver der afholdt en dag om klinisk
prægraduat uddannelse.
Fakultetet støtter op om børnehave projektet.
Der er møde om fagligdag tors. d. 7. april kl. 14
i 9.1.68. Sabrina er tovholder igen, men der må
gerne være andre, der deltager.
Der er SUPU møde d. 6. april 16-19 i Århus.
12 Evt.
Løn til ankesager: Vores FSR-kontakt, Kenneth
henvender sig til FSR for at undersøge om det er
et generelt problem
Vi vil gerne have kontoret udsmykket mere.
Kørselspenge til perifere sygehuse: Det er på
nuværende tidspunkt ikke muligt at få refunderet benzin til de perifere sygehuse.

DEBAT
LÆGEPROGNOSE 2005/06
Montage af Nadia Lander Landex,
stud. med.

Er De nogen sinde gået forkert til en forelæsning?
Det skal De slet ikke være ked af; det er der mange
der gør. For ikke så lang tid siden præsterede et helt
semesters studerende at gå forkert. Tåberne blev
opmærksomme på miseren fordi forelæseren gentagne
gange sagde: “Fortvivl ikke - I får det igen på 12.
semester.” Men de studerende var på 12. semester
og stoffet var eksamensstof. Forelæseren forklarede
at det faktisk var ham der havde taget fejl og troet
at studenterne var på kandidatdelen af ny studieordning. Som regel undskylder forelæserne deres
(studieordnings)fejltrin. “Ja, det er jo en lidt falmet
overhead, og lidt upædagogisk, også, med al den
tekst. Men jeg er ved at lave en
powerpointpræsentation med det relevante stof til
næste semester når ny ordning skal have det her.”
Undertegnede er ikke gået forkert. I et auditorium
på Hvidovre har et hold fra 12. semester netop
afsunget et flerstemmigt “Vi er fortabte” med reference til deres fremtidige virke. Og det netop en
time efter en overlæges sukken over at han skal
eksaminere dobbelt; både gammel og ny studieordning.
“Vi glæder os på de kommende studenters vegne,”
lyder det fra denne den næstsidste årgang gammel
ordning. “Alle fortjener et studium med mindre udenadslære og større fokus på klinik end det vi har oplevet.” Mavesurt lyder det, og ikke just uventet fra
nogen der just nu kæmper sig igennem Medicinsk og
Kirurgisk Kompendium der in toto definerer pensum. Måske aciditeten præcipiteres af det faktum at
allerede Flexner i 1910 fastslog at medicinstudiet
kræver teori og klinik samtidig.
Studenternes overvejelser er dog mere puerile end
pædagogiske: “Vi hører hele tiden at 6.semester på
ny ordning er imponerende dygtige, at de har langt
bedre forståelse af de kliniske fag end os.” Selvfølgelig skal den kostbare undervisningstid ikke bruges på
sammenligninger af denne art, men er det ikke hysteri efter at holdet netop har fået at vide at 8.
semester er heldige idet de får en mere dækkende
gastroenterologisk undervisning?
Der er mellemtime og tid til eftertanke som denne
dag prioriteres højere end eksamenslæsning. “Egentlig har vi kun en svag fornemmelse af strukturen på
ny ordning, men vi mener ikke at vores manglende
kunnen udelukkende er vores skyld.” Hvilket ikke
lyder særlig betryggende for lægestandens fremtid.
Ansvarsfralæggelse. “Undervisningen i de basale fag
har bare aldrig rigtig været rettet på at vi skulle ud
og fungere som læger.” Det er et faktum der kan
underbygges. Talrige årgange har forladt Panum med
større kendskab til canadiske havoddere end til menneskets temperaturregulation. Og med stor viden
om tidligere lektorers disputatsforsvar uden at kunne
bruge dette i kardiologisk praksis.
Tiden er knap. Eksamen og den næste lektion nærmer sig. Studenterne har fundet termokander og
gulerødder frem trods skiltene om spiseforbud i
auditorierne. Gået på klingen er de enige om at de
vel nok kan arbejde som læger alligevel, som så
mange før dem, “Men det er ret så forbandet flere
gange ugentligt at høre at vi ikke er lige så gode
som…” Eller, som det også har været sagt af undervisere: “Jeg ved godt at forelæsninger ikke er så
godt. Al erfaring viser at I ikke kan huske stoffet
godt nok til at bruge det.” “Hvorfor så holde forelæsningen alligevel, i stedet for at diskutere grundprincipperne med os?” lyder det logiske modspørgsmål. Fortsættelsen nærmer sig det absurde:
“Når underviserne direkte siger at den undervisning,
de leverer på ny ordning, er bedre – hvorfor så ikke
lade os få glæde af det?” Fra anden række lyder
klagesangens næste vers; at undervisning er oplevet
aflyst fordi der samtidig skulle være kapacitet til, ja,
ny ordning.
Man skulle mene at de skulle råbe op. Kommentere,
evaluere, brokke sig. “Der er ingen der beder om
vores mening.” “Vi har ingen evalueringskultur.” “Der
sker ikke noget, vi er jo næstsidste hold.” Sangen
bliver halvkvædet her. Studenterne kan grine eller
græde og vælger det første. Med et sardonisk smil
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Debat
siger en hidtil tavs tilhører: “Helt ærlig – ville du
selv bruge energi på en konstruktiv evaluering, hvis
en underviser lige havde sagt at du var på vej til at
blive en dårlig læge?”
De regner som sagt med at blive læger alligevel.
Sundheds- og sygehusvæsenet eksisterer trods mange
års ugennemtænkt lægeuddannelse. Der er håb for
alle, når en underviser udtrykker sin glæde med det
store fremmøde – “Der er lægemangel.” Selv den
forkætrede turnusordning har sine lyspunkter.
Lodtrækningssystemet leverer turnuslæger også til
Nordjylland, men “Til gengæld er alle sikret turnusplads og arbejde, uanset karakterer.” Uanset studieordning. Også andenrangslæger.

AFSKAF TURNUS - HVAD
SKAL VI STUDERENDE
MED DEN?
Af Frederik Frost Nielsen
fnielsen@studmed.dk
www.studmed.dk

Turnus-debatten er et evigt varmt emne - også på
hjemmesiden www.studmed.dk som jeg er ejer af.
Her har bl.a brugeren ”shigella” skrevet om sin ulykkelige situation vedr. turnus-lodtrækningen under
tråden "lorteturnus", så var der en tråd om Turnussalg - moralsk forkastelig?, og endelig er der monster-tråden "Den nye sundogbælt ordning"...
Fælles for alle disse tråde er, at de handler om studerende der er endt i ulykkelige situationer eller
frygter at ende i det - p.g.a turnusordningen.
Vi har debatteret frem og tilbage; skal turnusordningen ændres?, hvilken ordning er mest fair?,
hvordan tilfredsstiller vi alle på én gang etc., etc.?
Vi i København føler at vi står dårligst stillet, AU og
SDU siger vås, og hvorfor ændre det - afstemningen
i tråden: Den nye sundogbælt ordning viser det klart.
Jeg foranlediges til at spørge: når der tydeligvis er
en generel utilfredshed vedr. turnusordningen - hvorfor skal vi så have den?
Hvem tjener turnusordningen? Tjener den os studerende eller tjener den yderamts-sygehusene ?
Fra mit synspunkt har jeg svært ved at se at ordningen tjener mig. Jo bevares, jeg sikres et job lige
efter studiet, men et job jeg ikke selv kan bestemme
hvor skal være. Det er et job, jeg ingen indflydelse
har på - hermed forstået et speciale jeg måske ingen
interesse har i.
Er det ikke naivt at tro at vi som færdige studmed'er
skulle have svært ved at finde et job - også uden en
turnus i ryggen?
Hvis vi som færdige studmed'er selv søgte vores stillinger inden for de specialer der nu en gang har vores
interesse - så vil vi fra starten se en målrettethed
mod speciallægeuddannelsen.
Ville det ikke være til samfundets (og vore egen
gavn) at vi med det samme kom til at arbejde inden
for et felt vi har en egentlig interesse i? Så vi bruger
vores engagement et sted hvor vi ønsker at bidrage
med noget. Hvad skal vi bruge al den fjumre-spild-tid
til, som der går med først det ene ophold og så det
andet ophold - hvis det nu en gang er f.eks. kardiologien der har ens interesse?
Lad os sige at man gerne vil være kardiolog; jamen
så søger man stillinger inden for kardiologien eller
med relevans for kardiologien. Måske kræver den
afd. man søger på, at man skal have diverse kvalifikationer inden man søger stillinger - jamen så må
man ud og hente dem, eller også må man finde en
kardiologisk afdeling et andet sted, som har andre
betingelser, eller som på grund af problemer med
rekruttering må slække lidt på deres krav.

De forskellige speciallægeuddannelser kunne så selv
vælge hvilke krav de synes man skal have før man
kan søge ind på speciallægeuddannelsen. De kunne
opstille nogle miniumskrav som skal være opfyldt før
man er kvalificeret til uddannelsen.
Når man er blevet cand.med. ville man altså specifikt kunne gå efter de kvalifikationer, som den
speciallægeuddannelse man har til hensigt at påbegynde, har opstillet.
"Jamen turnus sikrer mig nogle basale færdigheder".
Ja, men når alle kommer ud som nye, så ved afdelingen at hvis den skal sikre dækning, så må den hyre
os, selvom vi ikke har alle basale færdigheder - så er
det deres opgave at sørge for at vi får dem lært - lige
som tilfældet er i dag. Er det ikke bedre at lære de
"basale" færdigheder inden for et speciale hvor man
har tænkt sig at have sit fremtidige virke, fremfor
noget der ikke har ens interesse og som for den
enkelte måske bare opfattes som spild af tid.
Jeg har måske misforstået turnusordningen, men jeg
ser den som en ordning der sikrer bemanding af de
yderamts-sygehuse frem for at sikre os en god uddannelse. Til yderamts-sygehusene kan jeg kun sige: "Kan
I ikke få læger, så giv en bedre løn, gør det attraktiv
at vælge jeres sygehus eller importér polakker eller
tjekker."
"Jamen hvad så med de almene praksiser?", tja, at
sidde som anden violin i en "solo"praksis i et mindre
landdistrikt, hvor meget af det kurative kræver kendskab til de enkelte familier, har jeg svært ved at se
gavnligt for nogen parter, måske lige bortset fra
lægen der tjener på at have en ung nyuddannet læge
ansat i praksisen. Men det ser jeg ikke som vores
problem.
Hvis speciallæge-uddannelsen til et givent speciale
mener at et ophold i almen praksis er relvant, så må
de jo lade det være indgangskriteriet til den pågældende speciallægeuddannelse.
Jeg er klar over at dette oplæg ikke fjerner "fjumre"tid, men ideen med ovennævnte model er at den vil
sikre et mere målrettet uddannelsesforløb, samt sikre
at det engagement og den glæde som man står med
som nyuddannet cand.med. ikke ødelægges/fjernes af
at man skal rive alt op med rode. Omvendt er ordningen heller ingen garanti mod det, men den vil åbne
for mulighed for selv at tilrettelægge et forløb der
har relevans for ens fremtidige virke.
Det er klart at en sådan ordning vil gøre det muligt
for Riget at stille nogle krav og Thisted nogle andre
krav. Men så må Thisted gøre det attraktiv for ansøgere at komme derop. De må fokusere på den smukke
natur med mulighed for jagt, fiskeri og jollesejlads,
eller på bedre løn, en super uddannelse, unik mentorordning etc.
P.s. Thisted er blot brugt som eksempel på et sygehus som typisk har lav priotet blandt de nuværende
turnusansøgere. Thisted kan udskiftes efter behag.
Fortsæt debatten på www.studmed.dk under ”generel debat” og ”afskaf turnus - hvad skal vi studerende
med den?”, hvor der også er en afstemning om hvovidt man mener turnusordningen skal afskaffes eller
ej.

TURNUSORDNINGEN 
ER DEN OK ?
Selvom du ikke går på 12. semester, gør du dig sikkert nogle tanker om når du skal i turnus. Men er du
klar over hvor tilfældigt (og uretfærdigt?) ordningen
er ?
1 ½ år af dit liv afhænger af en kuvert fra sundhedsstyrelsen. Værsgo´ nr 330 og du har vundet 18 måneder i Thisted ca 6 timer fra København, kæreste og
evt. børn. Er det fair? Eller er det ok at den lille
familie efterfølgende prøver at købe et ”københavner nummer” for 100.000 kr ?
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DEBAT OG REVY

Der har for nylig været forslået en regions - garanti,
så hvis du fik et dårligt nr. var du sikret at blive i din
region (Sjælland, Fyn eller Jylland). Dem med et
godt nr kunne stadig søge over regionerne hvis de
havde lyst. Denne ordning ville klart være et fremskridt for de studerende i København, som gerne vil
blive på Sjælland, men nok også en lille forringelse
for studerende i Odense og Århus, da flere af dem
ville blive tvunget til at afholde turnus på Fyn og
Jylland. Men er det ikke fair, da det er der de har
valgt at studere? Denne holdning møder selvfølgelig
meget modstand i Odense og Århus, og de lands-

organisationer (Studenterrådne og FADL) der har
noget at skulle have sagt om turnus har også svært
ved at blive enige.
Et andet ændringsforslag til den nuværende turnusordning kunne være en løndifferentiering, så lønnen
var lavere i byerne, og højere i yder områderne, så
folk frivilligt søgte yder områderne. På samme måde
som der er løndifferentiering for læger lige nu (80.000
om måneden for en overlæge på Bornholm).
Men hvad er din holdning ? Hvad skal vores lokale
Københavner studenter politikere kæmpe for ? Lad

os få gang i debatten, og få ændret noget – hvis du
mener der skal ændres noget !!
Christianne Eickhoff
cri@email.dk
henvisning til Louise Møller Jørgensens debatindlæg
om regionsgarantien i Ugeskrift for Læger · 21. marts
2005, nr. 12 som kan findes på www.dadl.dk

RITZAUS MEDDELER:
OPROP! TIL DEN STORE DANSKE REVY
NANNA JUNG JENSEN ER FORSVUNDET PÅ SIN LANGE HJEMREJSE FRA HOTEL KWONG, SYD-KOREA. (OG DET MINDER OS OM, HVOR SMÅ DE ER). HUN
ER MEGET SVÆR AT FINDE. HENDE KAN VI NÆSTEN IKKE FINDE!
VIDSTE DU AT DU SKAL LEDE EFTER HENDE?
VI STARTER FRA CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS LØRDAG D. 23.APRIL KL. 15
PRÆCIS!, HVOR VI VIL BLIVE AFHENTET OG ESKORTERET VIDERE. TIL EKSPEDITIONEN BEDES ALLE HERBOENDE REVYFOLK MEDBRINGE DERES
STORE DANSKE PAS, 100 KR. CASH OG PROVIANT. DE SÆRLIGT TISSETRÆNGENDE KAN TIL EGET BRUG MEDBRINGE EN SÆLSKINDSLUFFE, DA VI IKKE
KAN GARANTERE SANITÆRE FACILITETER FØR HEN UNDER AFTENEN.
I ER PROFEKTO SANDE VENNER!
TIL VI SES I RØNNE!
NB! MEDBRING VALUTA TIL TAX-FREE OG TØRRE DRIKKEVARER.

HER SES DET SIDSTE VELLIGNENDE BILLEDE AF NANNA JUNG JENSEN. GLAD
OG MUNTER NETOP ANKOMMET TIL HOTEL KWONG. FAMILIE OG VENNER
FORTÆLLER: HUN ER VOR LILLE SOLSTRÅLE, UDEN HENDE ER HÅNDBOLDPIGERNE IKKE DET SAMME.

TILLYKKE HC!!
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BØRN PÅ PANUM

Har du børn??? Eller overvejer du
at få børn i løbet af studiet???
Tag dine børn/din kæreste med og deltag i arbejdet omkring oprettelsen af en integreret institution på Panum.

Ulla: Kommer og læser historie
for børn og barnlige sjæle...

Anette: Kommer og dekorerer
hjemmebagte boller med børnene

Kom og se børnehaveforeningens
morgenbolledame og
godnathistoriedame mandag og
tirsdag d. 11. og 12. april mellem
11:30 og 13!!!

