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-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://mo
k.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætnin
g og illustrationernes størrelse og antal.
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-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende
måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenståen
de adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på
redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på
datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen
er gemt i og hvad
filen hedder.

MOK nr 29, årgang 37 udkommer
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-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...)!

Onsdag:

Lørdag:

Sønd ag:

D
Ø
D

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstå
ende 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!!

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagels
er (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.

Man dag:

12.00 MOK's DEADL INE

Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringe
s 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:
Helsingør:

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
Med. Amb, plan 3

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: Rystet MOK

Tir sda g:

Denne

redaktion

MOK & STUDIET
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Styrende Organer
* Beskyttet adresse

NYTTIGE OPLYSNINGER SAMT
WWW.PUNKT.KU.DK

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

Navne- og adresseændringer

* Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen

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

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

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

* Pseudo-CPR-nr.

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

Selvbetjening på www.punkt.ku.dk

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

Email på www.punkt.ku.dk

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

ningen

udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumenteres.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

Hvis du på et tidspunkt i dine studier
ønsker at holde pause, er der to måder
at gøre dette på. Du kan holde
semester fri eller tage orlov. Men hvad
er forskellen?

Semesterfri:

Dette vil være at fortrække for langt de fleste. Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester. På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret. Man kan deltage i
eksamen , såfremt man opfylder indtegni ngsbetingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-

Afbrydelse og ophør af orlov

En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovsbekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

steret.

Konsekvenser af at have orlov

Orlov:

Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Instituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov skal man selv huske at
tilmelde sig aktivt (og rettidigt) til det ønskede
semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe

Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil

Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelse n. Den studerende mister valgberettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksaminer eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov

Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbagebetalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyndelse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
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1900 – 2000
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Træffetid
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1000 – 1200
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FADL og orlov.

Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovsperioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovsperioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister

Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.

Skal / skal ikke

Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov!

ATTENTION 5. SEMESTER

Orientering om valg/prioritering af
klinikudvalg for studerende som
påbegynder 6. semester i efteråret 2005
Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester

TORSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 15.15-16.00
i Lundsgaard Auditoriet

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin
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Studienævnet

FØLGENDE GÆLDER ALLE
STUDERENDE:

1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig.
2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.
3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)

STUDIET

VIGTIGT OMKRING
EKSAMEN

Du skal så fremskaffe en lægeerklæring,
som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3
hverdage
efter eksamen.

FØLGENDE GÆLDER STU
RENDE SOM ER OPTAGETDEFRA
SOMMEREN 1994:
Gammel ordning:

Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest
2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksam
iner
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Studieordning af 2000:

Du skal have bestået Basal Humanbiologi,
TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen.
Du skal
have bestået alle eksaminer på Bachelorudd
annelsen
senest 6 år efter studiestart.

1.-5. sem info

OSVAL I

MÅLSÆTNINGEN MED
UNDERVISNINGEN/
OPGAVEN:

Hovedformålet med OSVAL er at fremme en videnskabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle studerende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I betragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og i faserne i den videnskabelige arbejdsproces: Problemformulering, litteratursøgning, strukturering, dataindsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.
Det er afgørende, at de studerende selv "producerer"
viden enten ud fra eksisterende data fra den videnskabelige litteratur eller ud fra egne originale observationer.
OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studeren de selv gennemg år alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.
Det anbefales at gå ind på www.sis.ku.dk (OSVAL I
– 2000-ordningen) og læse vedr. information om projektet under OSVAL/VKO. Her vil du også kunne
finde datoer for tilmelding til OSVAL-I afleveringsfrist, frister for tilmelding til workshop, fremlægning osv.

Emne og vejleder:

Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emnekatalog, der også kan hentes på Internettet: http://
www.su nd.ku.dk /studieI nfo/blan ketter/m ed/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kataloget, skal den studerende selv formulere den specifikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.
Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- udvalget.
Den studerende har mulighed for selv og i samarbejde med vejledere n at tilrettelæ gge arbejdsprocessen, dog vil det være tilrådeligt, at man regner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af opgaven og planlægning af fremlæggelsen.
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diesekretær
Stu
sen,
Anette Laurvig Niel
Stu diee ksp edit ione n

VI MINDER OM 1.
ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have
bestået
1.års eksaminer.
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og
deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.
Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS
og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsek
vensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til
studievejlederne hvis der er risiko for
at du kommer ud i sådanne probleme
r!

TILMELDING TIL SYGE-/
RE-TENTAMEN I BASAL
HUMANBIOLOGI 9.
AUGUST 2005

Der er nu åbent for tilmeldi
ng på
punkt.ku.dk til ovenstående
tentamen.
Sidste frist for tilmelding vil
være den
7. juli 2005.
Eventuelle spørgsmål kan rette
s til undertegnede.
Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Faku
ltet
Eksamenskontoret * 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WW W:
http ://ww w.su nd.k u.dk /stud
ieIn fo/
F_Uddannelser.htm
www.punkt.ku.dk
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6.-13. sem
info
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

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

Studietilbud
DANSK SELSKAB
FOR PLANTEMEDICIN INVITERER
TIL FOREDRAG

ONSDAG D. 1 JUNI KL
19.00 - 21.00

Danmarks Farmaceutiske Universit
et, Universitetsparken 2, 2100 KBH N
se www.danfyt.dk
! NB Foredraget er på engelsk!

ARABISK MEDICIN

v. Stephen V. Fulder, MSc Isra
el

Har undervist og arbejdet som
konsulent i alternativ medicin
og
lægeplanter siden 1977.
Den græsk-arabiske folkemedicin
går tusinder af år
tilbage og henter en stor del af
sin viden fra den
gamle, græske medicinske tradi
tion. Sammen danner det grundlaget for den euro
pæiske lægevidenskab og den moderne medicin,
som vi kender den i
dag. Stephen Fulder vil fortælle om
disse stolte græskarabiske medicinske traditione
r samt give eksempler på forskellige planters anve
ndelse
TILMELDING IKKE NØDVEN
DIGT - ALLE ER
VELKOMNE - ARRANGEMENTE
T ER GRATIS

INDRE ORGANER
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MOK SØGER BUD LØNNET JOB!

MOK søger en person til
omdeling af MOK hver tirsdag
eftermiddag i
pr
semestermånederne (30 gange
5.
200
år). Start september
Krav: Egen bil (og kørekort).
Stabilitet
Vi tilbyder: God løn inklusiv
skattefri kørselsgodtgørelse.
b af
Lønnet oplæring. Medlemska
MOK-redaktionen.
så
Ansøgning til mok@mok.info
.
ligt
mu
som
tigt
hur
Oplæring vil finde sted en
tirsdag i maj efter eget valg
(som det passer dig bedst) i
tidsrummet kl. 15-19.
mvh

MOK-redaktionen

ALMEN PRAKSIS SØGER STUD.MED. MED
BESTÅET 8. SEMESTER EKSAMEN.

Vi er 2 yngre praktiserende læger på Frederiksberg som i sommerferien har behov for din hjælp
i uge 29 samt fremover hver 2. fredag i tidsrummet kl.9 - 13.
Du skal passe telefon og tage imod patienter ved
skranken samt evt. udføre mindre undersøgelser
efter oplæring.

Anita Mink og Thomas Ullstad,mob
24645662 / 23304450.

TURNUSBYTTE:
TÆNKER DU PÅ
ESBJERG?!!
Til de der skal have nummer nu til maj: overve
jer du Ribe Amt?
Jeg er en gravid 13.semesters studerende
med
barsel fra Ribe Amt. Hvis du får et mellemnumm
er
og alligevel vil til Ribe er jeg meget interesseret
i at bytte mig til Fyn/Vejle, et. Syd- eller
Vestsjælland.
Har du spørgsmål eller overvejelser så skriv
eller ring!
safaricoat@hotmail.com eller telefon 20 32
00 30
Hilsen Charlotte Christensen

Annoncer

1 STILLING SOM STUDIEVEJLEDER VED MEDICIN

Pr. 1. august er der en ledig stilling
som studievejleder ved medicin. Da
endnu en af vores kolleger bliver færd
ig som læge, mangler vi en i
gruppen.
Vi er seks studievejledere på 5. til 12.
semester.
Jobbet giver et godt indblik i dit eget
studie og du får et godt og
bredt netværk.
Du kommer til at indgå i en tæt sam
menknyttet arbejdsgruppe,
men med stor individuel fleksibilitet
mht. planlægning af egne
arbejdsopgaver og arbejdstider.
Jobbet giver gode erfaringer i den svær
e samtale, træning i at tale
foran store forsamlinger og ikke min
dst en god stabil månedlig
indkomst.

Vi har hver en fast ugentlig træffetid
, da vores primære
arbejdsopgave er at hjælpe og vejle
de vores medstuderende. Desuden
laver vi sagsbehandling og deltager
i relevante møder.
Alle studievejledere mødes hver tirsd
ag, hvor vi diskuterer
aktuelle sager og problemstillinger
i forbindelse med vores arbejde.
Stillingen er beregnet på 60 timer om
måneden, men dette kan dog
forhandles.
Vi ser gerne at du har bestået først
e studieår og har minimum et
år tilbage af studiet.
Så hvis du har lyst at få nogle dejli
ge arbejdskolleger, et
spændende job, gode arbejdsforhold
og fast indtægt, så send en
ansøgning til
Studienævnet for Medicin
Att. Mette Kristensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 Kbh.N
Denne skal være os i hænde senest
fredag den 1. juli. Samtalerne vil
blive afholdt i uge 28. Har du aller
ede planlagt ferie her skal det ikke
afholde dig fra at søge, vi finder ud
af noget.
Du er meget velkommen til at kont
akte os, hvis du har yderligere
spørgsmål.
Studievejledningen for Medicin, 9.1.3
1, telefon 35 32 70 91 eller mail
sun-stv-medicin@adm.ku.dk

FORSKNINGSMEDARBEJDER SØGES TIL
SCLEROSEFORSKNINGSENHEDEN
e i ScleroseForsk-ningsenheden på
Har du lyst til videnskabeligt arbejde, tilbyder vi 3 måneders ansættels
2005.
r
Rigshospitalet fra den 1. septembe
Laboratorium består af en aktiv forskerScleroseForskningsenheden med tilhørende Neuroimmunologisk
forsk-ning inden for multipel sclerose.
gruppe med interesse for genetisk, immunologisk og eksperimentel
samt under vejledning udfærdigelse af
Ansættelsen omfatter arbejde i Neuroimmunologisk Laboratorium
projektskitse med henblik på senere ansættelse som PhD-studerende.
i juni og kan tiltræde stillingen den 1.
Vi søger en interesseret stud.med., som afslutter embedseksamen
september 2005.
, dr.med. Per Soelberg Sø-rensen, NeuroloHvis du har lyst til at høre nærmere, kan du kontakte professor
k eller PhD-studerende læge Martin
gisk Klinik, Rigshospitalet, tlf. 3545 2080, e-mail adresse pss@rh.d
Krakauer, tlf. 3545 2888, e-mail adresse krakauer@nru.dk.

INDRE ORGANER

NY MEDARBEJDER PÅ
VAGTBUREAUET
Vi har nu styrket vores administration
Vagtpå
bureauet, idet
Gry Orkelbo g
(36 år) er tilmed
trådt
ansvars opgaver på dels
k u r s u s (i
område t
samarbejde

PENGENE TIL EN DEJLIG
SOMMERFERIE I AUGUST ER
SIKREDE!!

KAS Herlev søger til urologisk afd. på
KAS Herlev 2 døgndækkende SPVhold i maj – juni og juli
Hvis holdene ønsker det, kan der blive tale om 12
timers vagter.
Krav: Min. 150 SPV-time r, dog kan forudgåe nde
plejehjemserfaring også medregnes.
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Kan evt. mailes til: kc@fadl.dk

Vil du være 100% sikker på at få dine SPVvagter?

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: Fredag d. 27. maj 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.

SPV-holdene dækker døgnet rundt,
alle månedens dage i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske

med Tina) og dels på hold- siden med kontakt til såvel holdene som rekvirenterne.
Gry er uddannet sygepleje rske med en
bred medicinsk og kirurgisk erfaring inden for sygeplejen.
Gry kan træffes hver dag på Vagtbureauet
eller på telefon 3524 5402.
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Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

afdelinger.

- At tage a-punkturer, blodprøver, dyrkninger, EKG og
lign.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres
afdelinger.
du en alm. løs - At gå stuegang med læger fra forskellige
SPV- vagt.
- At blive fortrolig med elektronisk kardex (QS) og
snuse til grønt system.
en
Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr.
150,- pr. time. Hvis - At arbejde selvstændigt – typisk med ansvar for
holdet ikke er ude, og du tager en
løs vagt, afregnes patient.
denne som individuel SPV-vagt,
- At blive oplært og blive fortrolig med at køre kontinu(uden holdtillæg).
erlig hæmodialyse (aktuelt på nye Aquarius maskiKrav: Min 200 SPV-timer, skal kunn
e tage min. 4 vag- ner).
ter pr. måned.
- At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting,
der hører til på en intensiv afdeling – såsom psykisk
Ansøgning: Fredag d. 27. maj 2005
med
til Vagtbureauet. observation, personlig pleje af patienten, arbejde
pårørende, akutte livreddende procedurer (hjertestop,
Yderligere info: Holdleder pr. mail:
PAP og
nino.o@tiscali.dk intubation), opsætning af respirator/BiPAP/C
el. tlf.: 2238 7035
meget, meget mere.

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 2
NYE MEDLEMMER TIL AF
542, HVIDOVRE HOSPITALD.

Da intensiv afdeling 542, Hvidovre
Hospital, ønsker at udvide
samarbejdet med vores hold, søg
er vi
hermed 2 nye medlemmer.

Vi er et vellidt, veletableret fast
ventilatørhold på intensiv afdelingen, Hvidovre Hosp
ital. Som medlem
på holdet får du mulighed for et ansv
arsfuldt og udfordrende arbejde på lige fod og i godt
samarbejde med
afdelingens sygeplejersker. Du
får mulighed for at
udvikle din kliniske erfaring med
forskellige patientgrupper. Afdelingen modtager pt’er
fra alle de forskellige afdelinger på Hvidovre Hosp
ital, hyppigst fra kirurgi sk gast roen terol ogisk , lung
eme di-ci nske og
infektionsmedicinske afdelinger,
og modtager herudover akut dialysekrævende pt’er
fra andre hospitaler.
Du lærer og øver at prioritere arbej
dsopgaver og får
rutine i mange kliniske procedurer
, som du forventes
at kunne, når du bliver læge. Sam
tidig får du fornøjelsen af at være del af en afdeling,
som sætter pris på
deres ventilatører og behandler dig
som en ligeværdig
kollega.

Arbejdet indebærer at du vil lære
og blive
bed re til:
- At blande/give medicin, herunder
pressorstoffer og
antibiotika.

Vi forventer at du opfylder følgende:

- Har min. 700 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat tidl. relevant arbejde.
- Har bestået farmakologi på den gamle studieordning.
Er du på den nye studieordning er kravet afsluttet 8.
semester.
- Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år
(for at få noget rutine), og at du bliver på holdet min. 1
år (for at afdelingen og holdet har glæde af dig).
- Er selvstændig, fleksibel og engageret, og at du selv
har lyst til at gøre en indsats for at blive dygtigere.
- Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter (6 med
ventil og 2 med en sygeplejerske).
Oplæring vil starte op primo juni 2005.
Det er et forholdsvis lille hold og vagtplanlægning sker
uden dramatik, så det er sjældent, at folk går skuffede
fra holdmøder.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være på vagtbureauet senest fredag d. 20. maj 2005 kl. 12.00

Yderlig ere informa tioner:

Kontakt venligst holdleder Malene Espelund Frederiksen, tlf.nr: 26 14 14 77
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KARDIOLOGIHOLD 4103 PÅ
KAS GENTOFTE SØGER NYT
MEDLEM!
Holdet dækker aftenvagter alle ugens
dage, nattevagter torsdag til søndag
samt dagvagter i weekends.
Oplæring foregår som en række følgevagter, hvoraf
halvdelen er betalt; antallet
afhænger af din erfaring, men oftest to.

Krav:

INDRE ORGANER
at tage nattevagter. (Der er
- Du må ikke være bleg for
nv)
60%
og
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40%
l
rege
som
jde 32 vagter, de første 4
- Du forpligter dig til at arbe
fter vagtbinding på 4 vagter
måneder du er ansat. Here
.
pr mdr
ende for både dig og afde- Da oplæringen er tidskræv
på holdet min. 1 år.
blive
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lingen,

Op lær ing :

BVT
-5 ulønnede følgevagter med
rske
- 2 lønnede med sygepleje
laborant
- ca. 2 timer ulønnet med

Løn:
Har du BVT-kursus, tilbyder vi dig oven i den vt-løn et
børnetillæg.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 23. maj 2005 til Vagtbureauet!
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
holdleder
Camilla Groth tlf: 35 36 66 29
Email: camilla.groth@jubii.dk

· Mindst 150 VT-timer
· Mindst 7. sem., nye studieordning, el. fase 2, (bestået fysiologi)
· Kunne tage blodprøver
· Kunne deltage i holdmøde den 24. maj kl. 17.00

Ansøgningsfrist:
Fredag den 20. maj 2005 til vagtbureauet. Evt. pr.
mail: kc@fadl.dk

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
4201 SØGER NYE
MEDLEMME R
Holdet er tilknyttet den akutte og den
kroniske hæmodialyseafdeling på
Rigshospitalet.
Arbejdet består i første omgang i at starte og afslutte
dialysebehandling er på kroniske patienter. Dette
indbefatter selvstændig vurdering af væsketræk, overvågning af patient, IV-medicinering, stuegang med
læge, blodprøvetagning, EKG m.m. I forløbet vil du
blive fortrolig med behandling af svære blodtryksfald
og initial hjertestopbehandling.
Når du har fået noget erfaring, er der mulighed for at
arbejde på den akutte afdeling, hvor der bliver stillet
høje krav til din kompetence og selvstændighed. Hér
vil der yderligere være mulighed for at dialysere på
intensiv- og andre afdelinger på RH, tage akutte
tilkaldevagter i nattetimerne hjemmefra samt varetage specialbehandlinger som plasmaseparation.
Generelt tilbyder vi gode arbejdsforhold på lige fod
med afdelingens sygeplejersker, korte dag- og aftenvagter á 7 timer med mulighed for dobbeltvagter, god
løn samt et klinisk spændende arbejde med udviklingsmuligheder.
Vi kræver af dig, at du mindst er på 6. semester, har
150 VT-timer eller lignende relevant erfaring, samt at
du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel og er indstillet
på at tage 8 vagter om måneden for at holde kompetencen ved lige. Efter 700 arbejdstimer er du pensionsberettiget, og du må, såfremt du ønsker det, nøjes
med 4 vagter per måned. Det forventes, at du bliver
på holdet i mindst et år. Ansøgere fra de tidlige semestre foretrækkes.
Oplæring består i 11 lønnede følgevagter: 5 teoretiske
og 5 praktiske med erfarne studenter samt 1 med en
erfaren sygeplejerske.
Vi har holdmøde en gang om måneden, hvor vi som
regel får en pils og lidt at spise.
Ansøg hos Fadl inden mandag d. 23. maj kl. 10 og
kontakt gerne holdleder Christian Wied, hvis du har
nogle
spørgsmål,
på
20616831
eller
cwied@stud.ku.dk.Jobsamtaler afvikles i uge 21 og
oplæring af første dialyseassistent starter i uge 22.

BØRNEVENTILATØR SØGES
TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET
1 børneventilatør søges til
permanenthold 4301 på
Rigshospitalets neonatalafsnit.
Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte og
kir-team). Du kommer til som BVT hos os at varetage
pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje, stuegang,
blodprøvetagning, forældrekontakt). Du vil især komme
til at passe præmature, børn født af mødre med diabetes, samt børn i cpap.
Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter
alle ugens dage.

Kvalifikation skrav:
-Min 350 vt-timer
-Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel.
-BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke
BVT kursus forpligtes du til tage førstkommende BVT
kursus (lønnet).

.05 til alm.
lde sig til vagtbureauet senest 15.05
ngen skal ske ved aktivt, at tilme
s!
Tilmelding til ”Dreamteam” ordni
bruge
ikke
r fra før tilmeldingsdatoen kan
nset til maks
Ringetid 12-20. Pointgivende vagte
vagter efter eget ønske(dog begræ
målet, der giver ret til 15 ”sikre”
Der kræves 25 point for at opnå
5 dt’er pr vagt).
dler senest
ere en kopi af de relevante lønse
af point, og dette sker ved at aflev
Man er selv ansvarlig for optælling
ureauet!
29.06.05 ved fremmøde på vagtb
fra 1.7.05 til 1.5.06.
DT’opskrivninger kan foretages
Dreamteamansvarlig RWJ/VB

INDRE ORGANER
Panum
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PROUDLY PRESENTS:
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elsdag
I anledning af PHILMs 1 års føds
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1 DVD film og et semesters gra
.
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2 biografbilletter og et semeste
3.
t på originalitet og kreativitet.
I bedømmelsen lægges især væg
31, d. 30. maj.
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.panum-philm.dk
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r
Alle indsendte film blive
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e kan ikke
Medlemmer af PHILMs bestyrels
ltet kan deltage i konkurrencen.
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www
OBS! Kun studerende ved det
henvise til og lægge din film ud på
rence, giver du PHILM lov til at vise,
deltage. Ved at deltage i konkur

DYKNING I AUGUST/
SEPTEMBER?

-LYSEKIL FERIE og Advanced Kursus!
Lør 20/8 – lør 27/8, begge
dage inkl.
En uges dykkerferie med
inkluderet AOW kursus!
Pris:
3.500kr (+mad) v. leje af fuldt udstyr
Er du ikke dykker kan du komme med på en uges
ferie for 2.500kr (+mad) !
Er du OW/CMAS* e.l. og skal gennemføre AOW
kurset i løbet af turens første tre dage, GRATIS,
er eneste merudgift teoribog og udstedelse af
certifikat (i alt 750kr til Padi). En uges dykkerferie med inkluderet kursus fås ikke billigere...
Hvis du endnu ikke er medlem af PUC, skal du
tillægge indmeldelsesgebyr (50kr) og kontingent
(350kr) for 2005.
Hvis du inden 1. juni kan garantere at stille en
personbil til rådighed under hele turen, vil alle
deltagere (afh. af antal) få refunderet ca. 250kr
pr. person efter vel afsluttet tur. Så vær en god
kammerat og skaf en bil :-)
Sidste frist for tilmelding og betaling af depositum (1.500kr + indmeldelse/kontingent): Man 30.
maj.
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: Fre 29.
juli.
Penge indbetales på PUCs konto: Reg: 6610
Konto: 1764975.
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at
tilmelding er bindende, og indbetalte penge refunderes ikke.
Der er få pladser tilbage...
Mere info på www.puc.nu og info@puc.nu.
-DYKKERKURSER: Lær at dykke i september!
PUCs instruktører vil på freelance basis i år tilbyde to begynder kurser (OW) og et fortsætter
kursus (AOW) i september.

OW kursus A: 31/8+1/8+3/9+4/9+6/9+8/9+10/9+11/
9.
OW kursus B: 28/8+29/8+30/8+5/9+7/9+12/9+19/
9+24/9+25/9.
AOW kursus: 16/9+17/9+18/9+20/9.
Vi anbefaler kraftigt at kombinere OW med AOW
og således tage begge kurser i et forløb.
Nærmere info om tid og pris kommer snart. Tilmelding mulig fra starten af juni.
Mere info kommer snart på www.puc.nu.
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første dag, eller ved en
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i en
ik-studerende er her
De nordiske præklin
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ust. I den periode er
henholdsvis juli og aug
ke student hvor
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ude
den
og
dig
helt op til
på
Al aktivitet du finder
meget I ser hinanden.
Du kan godt være
t.
dsa
vær
e
bliv
t
ker
vil helt sik
%
du ikke er hjemme 100
kontaktperson selv om
.
ned
må
e
end
æld
påg
af tiden i den
Interesseret?
k
Kontakt IMCC-Præklini
email: jmh@stud.ku.dk
Jesper tlf.: 21741600

SEXEKSPRESSENS
UGESEMINAR

Tag med på
Sexeksp ressens
ugeseminar fra d. 22.26. august og bliv
uddannet sexekspresguide!

Der vil blive undervist i emner som kropssprog &
kommunikation, prævention & kønssygdomme,
pornoficering af samfundet og hvorledes man arrangerer en undervisningsdag for en folkeskoleklasse. Desuden vil der være masser af hygge,
fest og lege samt tid til at studere vores nye
penisatlas.
Pris 300 kr.
Tilmelding/spørgsmål : signelohmann@stud.ku.dk

HUSK:

PHILM AFHOLDER
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

onsdag d. 25. maj kl. 16.00 i
FADLs mødelokale.

Dagsorden:
1.
Tilbagemeldinger fra bestyrelsen
2.
Update og info om igangværende projekter
3.
Fremlæggelse af budget
4.
Godkendelse af budget
5.
Valg af bestyrelse
6.
Evt.
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INDRE ORGANER
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Beklager den tidliger

Kom glad - kom frisk
Studenterklubben

DIALOG
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KUNNE DU TÆNKE DIG
AT TJENE 500,-?
fra

uderende
Udlej et værelse til en medicinst
31 + 32!
norden i enten uge 29 + 30 eller
Kontakt
IMCC-Præklinik
eller ema il:
Jesp er på tlf.: 2174 1600
jmh@stud.ku.dk og hør nærmere!

SVAR PÅ OPRÅB 3.
SEMESTER
re 3
and
Kære Anna Sara Dyrberg og
sem este rstu der end e.

er en smuk tanke,
Kollektiv framelding af eksamen
realistisk. I stedet
men nok desværre ikke særlig
jer til MSR, der
ville I have glæde af at henvende
lemer af denne type.
netop beskæftiger sig med prob
sidder netop nu i
Studenterrepræsentanter fra MSR
der arbejder på en
et udvalg under studienævnet,
stre på ny studiestørre revision af de første 5 seme
vejelser omkring
ordning. Heri indgår også over
ster, som vi udmærarbejdsbelastningen på 3. seme
em de senere år
ket ved er meget høj. Der er igenn
for studieordningforetaget forskellige tiltag inden
lastningen på netop
ens rammer for at lette arbejdsbe
evalueringerne vist,
dette semester. Desværre har
ligt. En reel ænat dette ikke har været tilstrække
er og derved også
dring af studieordningens ramm
ærre en langsomrammerne på 3. semester, er desv
tid. Den førommelig og besværlig proces, der tager
på dette i over 1
talte revisionsgruppe har arbejdet

Debat

derne de seneste par semestre.
Jeg vil derfor opfordre nuværende 3. semester stude
rende, kommende
3. semester studerende samt alle
andre studerende,
der ønsker ændringer på stud
iet til at komme til
MSRs møder. MSR holder møde
en gang i måneden –
datoerne kan ses i MOK eller på
tavlen udenfor vores lokale. Næste møde er d.
2/6 kl. 16 i lokale
1.2.20.
Med venlig hilsen
Kirstine Fossar Fabritius
Medlem af MSRs bestyrelse
Medlem af studienævnet for medi
cin

Studenterrepræsentanter fra MSR
sidder i øjeblikket i et udvalg under studienæv
net, der arbejder på
en større revision af de første
5. semestre på ny
studieordning. Heri indgår også
overvejelser omkring
arbejdsbelastningen på 3. seme
ster, som vi udmærket ved er meget høj. Desværre
tager
I MSR holder vi møde en gang
i måneden, hvor vi
netop tager problemer op, som
det I nævner. Mødedato står på vores tavle ud for
lokale 1.2.20. generelt ligger mødet Desværre har
3. semester været
mege
år nu.
t
dårligt repræsenteret i år, hvorfor
vi ikke har
om de problemer I kunn
For MSR er det relevant at høre
et
bringe jeres aktuelle klager vider
ster har desværre
e. Vi vil
derfo
beskriver hurtigst muligt. 3. seme
r opfordre til at møde op til næst
e MSR møde d.
ret ved MSR-mø- 2/6
været meget dårligt repræsente
kl. 16 i lokale 1.2.20. Oplever

ET OPRÅB FRA EN
FRUSTRERET STU
DERENDE
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Panum kun for den
e den dag.
eneste undervisningstim
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rigtigt, at 100 menneske
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læser ikke
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ervisat folk udebliver fra und
tid. Konsekvensen er,
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ningen, hvilket jo ikk
Bjarne Skjødt Worm
fra den
underviser udebliver
til
P.S. Husk: "Hvis din
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isn ing ,
erv
und
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nla
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u.dk”
udeblevne@studmed.k
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PÅLÆDNINGSDEKANEN

I DENNE UGE:

mod The Dark
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