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Problemer med
Studieadministrationen

Er dette SUND's eneste administrative medarbejder?
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Flere studerende har igennem den sidste tid haft problemer
med studieadministrationen, i dette blad bringer vi bare et
uddrag af de problemer, de studerende har haft.
Læs mere på side 3-5
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Mandag:

Uddannelses- og opstartsweekend af FFF kl. 10.15 se
s. 25
Semesterstartsfest i Studenterklubben kl. 22 se s. 28
Uddannelses- og opstartsweekend af FFF kl. 10.15 se
s. 25

12.00 MOK's DEADLINE

SIMS månedsmøde kl. 17 se s. 26

Tirsdag:

Fokusgruppeinterview for kandidatstuderende i medicin
se s. 8
PUFF månedsmøde kl. 16.15 se s. 26
SAKS månedsmøde kl. 16.15 se s. 27
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin

Mikael

God bedring!

Hallas

Søndag:

Forelæsning ved nobelpristager i kemi Venki
Ramkrishnan kl. 15 se s. 8

David
Er du MOK's nye
praktikant og har
lyst til at deltage i
det redaktionelle
arbejde så skriv til
mok@mok.dk

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll , bygning. 9.1.41
2. semester bachelor: Michael Muusfeldt, tlf. 3532 6803, mimu@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk
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Kan SUND's administration administrere konsekvenserne?
Af: Jonas Olsen og Markus Harboe Olsen /MOK-red

Københavns Universitet er den læreanstalt i skandinavien,
der har flest administrative medarbejdere pr. ansat (50,4%,
ifølge ingeniøren 25/12-09). Men mærker man dette i hverdagen? Hvor bliver pengene af? Måske de går til at administrere
administrationen?
Hvis de studerende begår fejl har det konsekvenser. Lad os
antage, at en studerende begår en fejl og glemmer at tilmelde
sig eksamen eller undervisningen et semester. Eller måske
er vedkommende kommet til at skrive hele sin eksamensbesvarelse i kladden i stedet for at skrive det i eksamensdokumentet, når han er til eksamen ude på Peter Bangs vej. Begge
dele har den voldsomme konsekvens, at den studerende ikke
kan fortsætte på næste semester og med stor sandsynlighed
bliver forsinket et halvt år eller i hvert fald får inddraget sin
ferie til at læse til reeksamen.
Hvis studieadministrationen begår fejl har det igen konsekvenser, men det rammer stadig de studerende. Er der
tale om en administrativ fejl som fx at oplyse et dusin studerende om, at de er blevet taget af 7. semester, fordi de ikke
er blevet bachelorer, selvom de har bestået alle obligatoriske
elementer af bachelordelen, er det først og fremmest de studerendes problem. Eller måske er universitet kommet til at
love efterårsferie i uge 42, hvorefter de studerende har købt
flybilletter og lavet planer. Imidlertid viser dette sig også at
være en fejl, og de studerende kan se sig nødsaget til at aflyse
deres ferie pga. obligatorisk undervisning. Generelt er det som
studerende svært at se, at det skulle have konsekvenser, når
administrationen laver en fejl. En af disse ulemper kunne fx
være, at studerende med børn i institution kan se sig nødsaget
til at betale for privat pasning, da institutionerne på grund af
sparerunder har lukket i efterårsferien.
Hvis studieadministrationen undlader at tilbyde SAU24 til to
hold på 5. semester i nyre-faget, så må de studerende jo selv
finde ud af at gå til noget undervisning for de andre hold, og
dermed forværre undervisningen. Hvis studieadministrationen beslutter at man ikke har bestået 7. semester så må man
jo selv overbevise studieadministrationen om at der ikke er
noget galt.
Og der er vel heller ikke nogen grund til at blive bedre, når fejl
ingen konsekvenser har, eller hvad? For i det mindste kan vi
studerende råbe op og klage over, hvordan regler og paragraffer
bliver viftet i hovedet på os, mens det åbenbart ikke gælder
den anden vej. Vi vil på MOK-redaktionen starte med at rose

alle de studerende, der gennem tiden har råbt op og klaget
deres nød over uretfærdig behandling, men vi må samtidig
konkludere, at der samtidig er for mange studerende, der
finder sig i for meget. ”Jamen de har jo rettet fejlen” kunne
nogen jo tænke. Det kan godt være, men omvendt skaber det
også så mange problemer for os, at man bør gøre alle andre
studerende en tjeneste og klage over uretfærdig behandling
og dårlig håndtering af fejlsager.
Medicin er et hårdt studie og dette er muligvis årsagen til, at
de studerende ikke har nok overskud til at råbe op og klage,
men det nytter ikke, hvis vi vil sikre, at sådanne fejl ikke
gentager sig. Selvom du som hjemmefra er opdraget til at gøre
som autoriteterne siger. Vi skal ikke lægge ordene i munden
på dig, men vil med glæde hjælpe dig med at råbe op.
Du har nu muligheden for at synge din klagesang til os ved
at skrive en email til mok @ mok.dk, hvor du fortæller om
dit problem. Såfremt du ønsker, at din klage kommer med i
bladet, bedes du oplyse dit fulde navn. Skriv samtidig, om du
ønsker at være anonym. Det er ikke muligt for os at bringe et
indlæg, hvor vi ikke kender afsenderen, men navnet behøver
ikke blive trykt i bladet, så længe det er kendt af redaktionen.
Skriv også gerne kontaktoplysninger, såfremt vi har uddybende spørgsmål til dit problem.
Tror du stadig det er en storm i et glas vand? Så læs det næste
par sider, hvor vi har ridset nogle eksempler op for dig.
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6. semester BA

Af: Jonas Olsen, stud. med. og MOK.red.
Søndag morgen fik jeg nær morgenkaffen galt i halsen,
da jeg åbnede en mail fra Studieservicecentret. Her
stod følgende:
"Kære Jonas
Eksamenskontoret har oplyst, at du ikke har bestået
bachelor-delen. I den forbindelse må du ikke fortsætte
på kandidat-delen.
Jeg har givet de kliniske afdelinger besked om, at du
ikke kommer i klinisk ophold i efteråret 2011"
Denne mail var sendt 16:16 fredag eftermiddag, altså
uden for Studieservicecentrets åbningstid. Jeg skulle
starte i klinik mandag kl 08:00 og det var vel og
mærket en time før jeg kunne henvende mig til dem,
da de åbner kl 09:00.
Jeg reagerede temmeligt vredt ved at sende en
mail tilbage hvor jeg erklærede min utilfredshed
med den prompte beslutning om at kontakte
hospitalsafdelingen, så jeg ikke kunne komme i
klinik mandag. Derefter gjorde jeg som enhver anden
med ondt af sig selv - jeg skrev det på facebook. Der
blev her tilbagemeldt fra mange, at de også havde
fået den pågældende mail og min puls faldt stødt
med antallet af folk, der henvendte sig med samme
problem. Det endte med, at min konklusion blev, at
det ikke ville skabe de store problemer denne gang
heller. Eksamenskontoret måtte simpelthen have
lavet en fejl - igen!

For det er ikke første gang jeg har prøvet at få
problemer ud af, ovennævnte institution. I starten af
februar startede mit frisemester, hvor jeg skulle rejse
og lave mit bachelorprojekt, hvilket var det sidste, jeg
manglede, inden jeg dimmiterede som bachelor. Da jeg
ikke var bachelor, betød det også, at SU'en burde tikke
ind på kontoen som vanligt, men et overtræk fik mig
til at indse, at min SU var stoppet. Jeg kontaktede
SU-kontoret som oplyste mig om, at jeg ikke var
indskrevet på nogen uddannelse. De mente, at min

uddannelse var afsluttet januar '11. Jeg blev bedt om
at kontakte studieadministrationen, hvor jeg fandt ud
af, at computersystemet på eksamenskontoret havde
registreret mig som bachelor. Dette var dog først efter
2 timers spildtid, hvor jeg forsøgte at finde ud af,
hvem, der var ansvarlig for at administrere afslutning
på bacheloruddannelsen og efter en diskussion, om
hvorvidt den ansvarlige havde pligt til at tage sig af
sig af mit problem, da personen var i gang med noget
andet. det tog max 30 sekunder at ændre og jeg kunne
nu få SU igen.
For at vende tilbage til førstnævnte episode, mener
jeg for det første det er dårlig planlægning at sende
en sådan mail fredag efter lukketid, for det andet
at sende den til 33 mennesker, hvoraf ca. halvdelen
efterfølgende har klaget og samtidig ikke overvejet,
om det mon er sket en fejl, og for det tredje at påstå
at have kontaktet afdelingerne, så man reelt set
risikerer, at mange studerende går glip af første dag i
klinik, som er ret vigtig i forhold til resten af forløbet
på afdelingen.
For god ordens skyld, vil jeg også lige nævne, at jeg
klog af skade sikrede mig, at problemet fra i vinter
ikke gentog sig, ved at gå op på eksamenskontoret og
spørge, om de havde resgistreret mig som bachelor.
Her blev jeg forsikret om, at jeg blev registreret som
bachelor i medicin, fordi systemet ikke kunne tage fejl
længere, efter det var gået over til STADS. Dog viste
det sig, at det kunne det godt. Så hvad skal man
gøre for at sikre sig i fremtiden? Jeg ved det ikke...!
Jeg vil gerne sige, at jeg ikke klantrer nogle
sekretærer i administrationen, men mener det er
et ledelsesmæssigt problem, som bør tackles af den
pågældende chef.

Eksamenskontorets svar
Til MOK-redaktionen
Eksamenskontoret og StudieServiceCentret har
mandag den 5. september modtaget en henvendelse fra
redaktionen vedrørende 15 studerende som har fået
mail fra StudieServiceCentret i fredags om at de ikke
kunne starte på kandidatdelen som planlagt.
Dette beror på en misforståelse mellem
Eksamenskontoret og StudieServiceCentret i
forbindelse med fremsendelsen af de godkendelseslister,
som danner grundlag for holdsætningen på 1. semester,
kandidat. Eksamenskontoret og StudieServiceCentret
har nu rettet fejlen. Vi har været i kontakt med de
implicerede studerende samt de afdelinger hvor de

Af: Niels Bach-Frommer

studerende skulle starte på kandidatdelen og kan
oplyse, at alle fejl er udbedret. Alle studerende, der
er godkendt til at starte på kandidatdelen, kan nu
fokusere på dette i ro og mag.
Eksamenskontoret og StudieServiceCentret skal
beklage fejlen og de problemer det har medført. Vi kan
afslutningsvis oplyse, at vi vil tage skridt til at fejlen
ikke komme til at gentage sig fremover.
Med venlig hilsen
Eksamenskontoret og StudieServiceCentret

3. og 4. semester BA

3. semesters eksamen
Jeg har haft nogle oplevelser med eksamenerne på 3.
og 4. semester som har været irriterende, hvis ikke
ubehagelige. Da jeg skulle tage 3. semester om, søgte
jeg om at komme til den ordinære sommereksamen.
Denne ansøgning må være forsvundet, da jeg et par
uger før eksamen fandt ud af, at jeg ikke var tilmeldt.
Jeg søgte om dispensation til for sen tilmelding til
eksamen, men fik at vide, at der var flere studerende
der stod i kø foran mig.
Jeg blev nødt til at blive ved med at læse, som om jeg
skulle op til den ordinære eksamen, indtil afmeldingsfristen for eksamen var overskrevet – lige før
eksamen.
Her blev jeg så oplyst om, at jeg ikke kunne komme
op. Det var selvfølgelig ærgerligt, men forståeligt.
Det, som jeg synes var mest urimeligt, var, at eksamenskontoret ikke vil prøve at finde en løsning, så
vi kunne komme op. Jeg prøvede at samarbejde med
eksamenskontoret for at finde forskellige løsninger
og kom til sidst på en mulig løsning ved hjælp af
nogle venner.
Men eksamenskontorets attitude tydede på, at de
simpelthen ikke havde overskud til at hjælpe de studerende, hvilket jeg egentlig troede var deres formål.
Til sidst føltes situationen fuldstændig håbløs.

4. semesters metodekursus
Eftersom jeg i første omgang skulle tage 3. semester
om, valgte jeg at tage metodekursus på 4. semester
i starten af 3. semester. Dette kørte fint, indtil efter
min eksamen i metodelære, hvor karaktererne blev
slået op.
Der stod intet ud for mit eksamensnr, og jeg henvendte mig på eksamenskontoret for at høre hvorfor.
De oplyste mig om, at jeg manglede at aflevere to
obligatoriske statistikopgaver under kurset. De opgaver havde jeg selvfølgelig afleveret og fået tilbage
godkendt, men det var åbenbart ikke registreret i
systemet. Det viste sig i mellemtiden, at jeg havde
fået en mail fra dem før eksamen, hvor der stod, at
jeg manglede at få godkendt opgaverne. Men den mail
var blevet fanget i mit spam filter.
For at få min karakter, var jeg så nødt til at finde de to
opgaver, og bevise at de var godkendt. Jeg kunne ikke
finde den ene af de to, hvilket resulterede i, at jeg er
nødt til at tage metodekursus igen, hvilket jeg
er i gang med nu. Jeg synes det er ærgerligt og
spild af min tid og universitets ressourcer.

1. semester KA

Af: Læge Christian Arndt

Frisk og frejdig tænder jeg uden for eksamenslokalet
igen min telefon for at sprede den gode nyhed om
en veloverstået gyn.obs. eksamen. Der er nu kun et
par måneder (og 2 eksaminer) til at jeg bliver læge
og verden ligger for mine fødder.
Der bipper en mail ind på min telefon fra sund
- endnu en spam mail fra rektor om nye KU-tiltag
- er min første tanke. Men nej det er fra eksamenskontoret og de har ved et rutinetjek opdaget at jeg
ikke har bestået 7. (SYVENDE!!) semester og forklarer mig venligt at jeg skal kontakte dem såfremt
dette er en fejl.
Skrækscenariet om at skulle tage alle eksaminer
på kandidatdelen om når lige at ramme, men mit
generelle indtryk af eksamenskontoret er dog at
det består af flinke medarbejdere der i et lidt stift
system dog gerne vil hjælpe – så bliver kun moderat
bekymret.
Efter at være viderestillet mellem fire forskellige
medarbejdere og blandt andet være blevet spurgt
om jeg ikke har min attestionsblanket for kurset
(som jeg HAR taget for 4½ år siden), lykkedes det
mig til sidst at komme i kontakt med en der ved
noget og måske kan hjælpe.
Modtager om eftermiddagen en ny mail, holdlister/
kursusattester i blodtypeserologi er nu fremskaffet
og er godkendte.
Endnu en klassisk practical joke fra KU er veloverstået for mig og mindst 3 af mine medstuderende
som også fik denne mail.

5. semester BA

Af: Jonas/MOK.red.

Den er også gal på 5. sem. BA! Her har det ikke
været muligt at holdsætte to hold, som har fået
besked på selv at finde plads på de andre hold på
grund af akut sygdom.
Vi bringer her et uddrag af den email, de 5. sem
BA studerende har fået af Biomedicinsk institut
på SUND:
”Kære alle,
På grund af pludselig sygdom er vi i dette semester
nødsaget til kun at oprette 9 SAU24 hold til nyre-undervisningen. Det betyder desværre, at studenter på
hold 510 og 511 må fordele sig på de resterende SAU
hold som det nu passer skema-mæssigt. Vi beklager
naturligvis meget situationen og håber, at det ikke vil
give de helt store besværligheder for jer….”
Man kunne her forestille sig, at de andre lektorer/
professorer kunne dække de to sidste hold, men
dette er ikke tilfældet indtil videre.
Julie Toron Skinneholm, stud.med. 5. sem BA
udtaler: ”Min frygt er, at vi ikke kommer til at få
undervisningen, fordi den rammer ind i vores egne
skemalagte timer. Vi risikerer desuden at 2 hold skal
fordele sig på to andre SAU-hold, og på den måde
får vi i stedet SAU 48, hvilket medfører dårligere
undervisning for alle parter, såvel undervisere som
studerende.”
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KBU-ph.d.-stipendium
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12. semester KA

Af: Markus/MOK.red.

Af: Mia Joe /MOK.red.

Som en forsøgsordning har man erstattet den
gamle turnus ph.d. med en KBU-ph.d. Der
bliver udbudt ca. 3 stipendier hver termin,
som man kun kan søge hvis man er på 11. eller 12. semester. Hvis der ikke er kvalificerede
ansøgere til KBU-stipendierne vil de blive
uddelt som normale kliniske el. prækliniske
stipendier ved Sund. Hvis man tænker over
det, forekommer meget fornuftigt at KBU ansøgere bliver vurderet særskilt, for det bliver
unægtelig nærmest umuligt at søge et KBU
stipendium, hvis KBU-ph.d-stipendium ansøgere og færdige kandidater bliver vurderet
efter samme retningslinjer, - særligt hvis man
har en forventning om at studerende skal
blive kandidater hurtigt. I foråret var der
3 kvalificerede KBU stipendium ansøgere,
men der blev uddelt 0 KBU-ph.d-stipendier.
KBU-administrationen havde nemlig besluttet, efter alle ansøgninger var blevet afleveret
og vurderet, at ved denne termin skulle KBU
ansøgere ikke vurderes særskilt. Samtidig
var der ingen forholdsregler for at alle universitets nyansatte ved de nye centre, kunne
søge Sunds frie ph.d.-stipendier. Havde man i
administrationen seriøst en forventning om at
en 11. semester studerende på medicinstudiet
kunne udkvalificere en af Nova Nordisk
tidligere fastansatte i kampen om de attraktive stipendier eller var foråret KBU-ph.d.stipendie pulje bare en fiktiv pose penge?

Så er man startet på 12. semester og alt lugter
af at man skal være læge til vinter. Så er det
så at man får to sms’er fra to forskellige mennesker der har været til forelæsningen på ens
semester (må indrømme at jeg ikke var der)
om at de har efterlyst mig. Hmmm tænker
man så – de vil nok gerne give mig en form
for præmie…. Men nej, det viser sig at jeg
skulle have tjekket min spam-mailbakke, for
så havde jeg vidst en uge tidligere at jeg ikke
burde gå på 12. for jeg var jo udeblevet fra
syge- re-eksamen i oftalmologi i august.
Jamen det må jeg jo erkende er helt rigtigt.
Men jeg vidste altså ikke at man burde have
været til re-eksamen i et fag som man havde
bestået. Og hvem har meldt mig til den. Og
burde man tage et billede af det lille kryds de
forhåbentligt sætter et eller andet sted når
man går fra en mundtlig eksamen. Heldigvis
må jeg sige at de har været ret hjælpsomme
og jeg må selvfølgelig gerne gå på 12. semester.
Det viser sig nemlig at det sker tit…. Nå, men
hvis det sker tit så er det ok. Problemet har
vist at gøre med at de ikke får de håndskrevne
sedler fra de mundtlige eksaminer altid, men
man skulle tro at de burde have en seddel hvor
der stod at man var dumpet før man var det
og ikke bare mangel på en seddel….

2 semester KA
Af: Mia Joe/MOK.red.
Nogle af os husker den famøse 8. sem.
klagesag hvor der for det første var lavet en
eksamen, hvor flere af opgaverne lå udenfor
målbeskrivelsen og da der efterfølgende kom
en masseklage, valgte et par høje herrer
nede på administrationsgangen at tage en
forhastet beslutning og vurdere den enkelte
eksamensopgave på et nyt grundlag. Med
dette nye bedømmelsesgrundlag blev de dele
af ”pensum”, som lå udenfor målbeskrivelsen
taget ud af bedømmelsen, men desværre blev
også en stor del indenfor målbeskrivelsen
taget ud af vurderingen.
Det var der så en enkelt studerende der valgte
at klage over. Hun ville ikke nødvendigvis
have en anden karakter, men fordi man principielt burde kunne kræve at blive bedømt
på den samlede eksamenspræstation og ikke
mindst burde ens karakter være baseret på
alle opgaver indenfor pensum, og ikke kun det
der var tilbage efter at en forskrækket studiechef vælger at give en masseklage medhold
før han havde nået at undersøge om der er
hold i alt hvad der står i klagen.
Og til sidst burde det ikke være muligt at få
en lavere karakter efter at studieadministrationen har rette op på en fejl som de selv
havde lavet. Sidstnævnte blev understøttet
af den nyindsatte videnskabsminister; Charlotte Sahl-Madsen på offentlig tv i deadline
efter at sagen havde rullet en tur igennem
medierne.

Og hvordan nåede det så dertil? Jo, det gjorde
det fordi at studieadministrationen glemte i
deres forhastede beslutningstagen af holde
sig indenfor gældende lovgivning. Nu bor vi
jo i et land hvor der findes paragraffer om
det meste, og netop den situation hvor man
opdager at der er fejl i en eksamensopgave
før bedømmelsen er givet, findes der også
paragraffer om. Det valgte administrationen i midlertidig at ignorere og i stedet
lave deres egen billigere hjemmebryggede
løsningsmodel på hvordan man retter op på
sådan en brøler.
Da dette blev pointeret i en skriftlig klage,
hævdede administationen at de havde fået
beføjelse af Universitet og Bygningsstyrelsen
til at dispensere for gældende lovgivning. Det
lyder alt sammen meget fint og velovervejet,
men efter der blev givet aktindsigt viste det
sig at administrationen først havde søgt om
dispensation fra gældende eksamensbekendtgørelse efter man havde handlet udenfor
denne, og efter den LÆGEstuderende havde
klaget over lovovertrædelsen.
Som så mange andre ting på Københavns
Universitet viste det sig at være en umulig
ting at kæmpe mod. Eksamensklagen rullede
i 1 år, og når man som studerende har brugt
et år på at klage over noget principielt som
ikke mere har nogen konsekvens for en selv,
så begynder man at give op. Og hvis man
havde stået i en situation hvor det havde
betydet at man havde dumpet så havde man
også givet op, for man havde for længst taget

re-eksamen og bestået.
Ovenstående studerende gav også op efter at
have været forbi studiechefen for medicin,
eksamensformanden, rektor for Københavns
Universitet, Universitet –og Bygningsstyrelsen og til sidst Videnskabsministeriet.
Klagen blev afvist, men centrale dele af
klagen blev aldrig behandlet, angiveligt fordi
administrationen er delt op i to dele som ikke
er i stand til at tale sammen. Den ene del
behandler de juridiske aspekter i en klage,
og kunne ikke tage stilling til denne klage,
fordi den var baseret på en faglig vurdering,
nemlig vurderingen af hvorvidt opgaver ligger indenfor målbeskrivelsen/et speciale.
Den anden del behandler de faglige elementer
og kunne ikke tage stilling til klagen fordi
”den var af juridisk karakter”. Det er tvivlsomt om dette var et udtryk for kritisk
selvindsigt i administrationen eller blot et
udtryk for en ufin undvigemanøvre. Det var
dog ikke helt spildte kræfter som blev lagt i
denne sag, som nåede at tiltrække sig en del
opmærksomhed. Der kom en forsideartikel i
Politiken , en artikel i Universitetsavisen, et
interview i Dagens Medicin og i Universitetsradioen, samt en foretrædelse for videnskabs- og teknologiudvalget ud af det.
Vigtigst af alt blev proceduren for hvordan
man udformer eksamensopgaver ved medicin
ændret til en , ifølge administrationen, mere
fejlsikret fremgangsmåde.

valgdebat
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Valgdebat på Panum
MOK har igen haft fingeren på pulsen og har denne
gang været til den valgdebat der var arrangeret af Sundrådet. Syv kandidater var mødt op. Desværre havde
kandidaten fra Venstre været nødt til at melde fra.
Inden selve debatten gik i gang blev man som tilhører
overdænget med valgbrochurer der må have koste en
mindre regnskov livet.
De to emner der på forhånd var lagt op til diskussion
fra Sundrådets side var: Uddannelse og fremtidens
sundhedssystem. Derudover kunne man efterfølgende
stille spørgsmål til panelet.
Debatten blev skudt i gang ved at alle kandidaterne
fik tre politiker-minutter (hvilket svarer til ca. det
dobbelte i den virkelige verden) hver til at udtale sig
om deres visioner indenfor uddannelse.
MOK har skåret ind til benet og forsøgt at fremhæve
de vigtigste punkter de enkelte kandidater havde på
hjertet.
Simon Emil Ammitzbøll lagde ud og lagde især vægt
på at vi gennem lavere skatter vil kunne være mere
konkurrencedygtige som land og dermed have flere
penge til uddannelse og sundhedsvæsenet. Derudover
fik han fortalt at Liberal alliance (LA) mener, at forskningen skal gøres friere i og med at fakulteterne og
forskerne selv skal bestemme hvad der skal forskes i
og at det ikke skal dikteres fra et højere sted. Sidste
vigtige pointe var at LA er imod oppositionens forslag
om kandidat-pant.
Derefter var det Enhedslistens Rosa Lund der fik ordet.
Hendes visioner går på at der skal være plads til alle i
uddannelsessystemet, så ingen tabes. Derudover skal
der flere penge til folkeskolen og samtidigt skal lærerne
bruge mere tid på at undervise og mindre
tid på administration. I gymnasiet skal der
være færre elever i den enkelte klasse. Hun
gjorde også meget ud af at der de sidste par
år var blevet sparet meget på de mellemlange
uddannelser, så de skulle have tilført flere
penge og samtidigt være sikret minimum
20 timer pr. uge. På universiteterne skal der
ifølge hende bruges mere tid på vejledning af
de studerende, så de ikke bare får en karakter, men også en mere konstruktiv kritik af
deres arbejde.
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Rasmus Jarlov fra de Konservative snakkede først
om at vi under den nuværende regering havde fået et
bedre sundhedsvæsen, en bedre udlændingepolitik og
en masse andre ting som naturgenopretningsprojekter
og forbedringer af lukkeloven. Derefter snakkede han
om at nøgleordene for ham at se var økonomi og vækst
og at han, udover den blå blok, gerne ville samarbejde
med det Radikale Venstre. Han sluttede af med at sige
at vi har det 3. dyreste sundhedssystem.
Peter Skaarup åbnede i det humoristiske hjørne med
at fortælle om en borger der havde erkendt overfor
ham at han ville stemme på det der ”Benneweis”.
Derudover var hans hovedpunkter at vi skal beholde
behandlingsgarantien og at regionerne bør nedlægges
så vi kan få en ens behandling over hele landet.
Det Radikale Venstres (RV) Manu Sareen startede
med at slå fast at RV peger på Helle Thorning-Schmidt
som statsminister i fald nogle var blevet i tvivl efter
Rasmus Jarlov havde inviteret RV med i de økonomiske

forhandlinger. Desuden vil han gerne have gjort op med
den blokpolitik som ifølge ham har været skadelig for
Danmark. Han synes, at regeringen har været dårlige
til at styre uddannelsesområdet og at det virker mærkeligt, at man snakker om et uddannelsessystem i
verdensklasse, mens man laver besparelser på området
og giver skattelettelser til de rige. RV går heller ikke
ind for S-SFs kandidat-pantsforslag.
Socialdemokratiets (SD) Yildiz Akdogan åbnede op
med at fortælle generelt om Danmarks status og at
vi under den nuværende regering havde bevæget os
i en forkert retning i og med at der er kommet flere
fattige, forringelser på uddannelsesområdet og højere
arbejdsløshed. Derudover fortalte hun at SD går ind
forlige og gratis sundhedsbehandling for alle. Der skal
laves en fordelingspolitik der gør at de rige skal betale
mere til fællesskabet. Desuden vil de have 2 lærere i
folkeskolens 1. til 3. kl. i dansk og matematik samt frie
forskningsmidler til universiteterne ligesom LA.
Den sidste taler i denne omgang Ida Auken fra SF
fortsatte lidt i Yildiz Akdogans spor og snakkede om
at vi er i en krise lige nu og der er to løsningsmodeller.
Enten kan man nedskære, spare og give skattelettelser eller man kan få flere hænder i arbejde især
ved at investere i forskning og uddannelse. Hun
fortalte, at der ifølge VKOs finanslovsforslag skal
spares 4 mia. på uddannelsesområdet næste år. SF
mener at Danmark er attraktivt for virksomheder pga.
vores infrastruktur, generelle uddannelsesniveau og
miljøteknologi. Derudover ser hun gerne nogle tiltag
på udlændingeområdet, så dem der kommer til landet
føler sig mere velkomne. Fx synes hun at det brev der

rette evner til at bestå kurset, eller i værste tilfælde
har snydt.
Rosa Lund: Taxametersystemet er en dårlig idé, som
skal afskaffes.
Rasmus Jarlov: Der er problemer ved taxametersystemet, men det afløste et system som i den grad også
havde problemer. Taxametersystemet skal bevares,
og problemerne skal løses. Måske kan man indføre
en belønning til universitetet, hvis mange kommer i
arbejde bagefter – det kunne måske være incitament
til at højne kvaliteten på uddannelsen.

Det er et problem ved den nuværende
universitetslov, at dekanen er blevet
en slags lille pave
Simon Emil Ammitzbøll: Universiteterne
definerer selv, hvad ”kvalitet” er. Måske
skulle et universitets ledelse aflønnes efter
hvor høj ”kvalitet” de afleverer.

sendes til nyankomne udlændinge burde være på andre
sprog end dansk.
Mellem de to debatemner var der indlagt tid til enkelte
spørgsmål fra tilhørerne.
Hvad vil I gøre ved at der fx på humanistiske universitetsuddannelser i gennemsnit kun er 9 undervisningstimer ugentligt, og at vi her på Panum eksempelvis
kun har undervisning 24 uger årligt?
Rasmus Jarlov: Regeringen har givet flere midler til
universiteterne gennem de sidste 10 år, men beslutninger om, hvor mange timer over hvor lang tid der
bruges på undervisning er op til det enkelte universitet,
og sådan skal det fortsætte.
Rosa Lund: Regeringen har skåret ned i undervisningssystemet og givet pengene til de rige gennem skattelettelser. Skatten skal sættes op, og en del af de penge
skal bruges til at skabe et bedre undervisningssystem.
På universiteterne skal studienævn kunne bestemme
mere, også i disse spørgsmål.
Ida Auken: Det er et problem at underviserne primært
ansættes efter hvor mange artikler de har skrevet, og
hvor aktive de er i deres forskning. Undervisere bruger
generelt deres energi på artikelskrivningen mere end
undervisningen. Det er et problem ved den nuværende
universitetslov, at dekanen er blevet en slags lille pave,
som har alt for stor magt på universitetet. Studienævn
skal have mere indflydelse.
Simon Emil Amitzbøll: Man skal passe på med at tro
at dette er et spørgsmål om penge. Flere penge er ikke
altid lig højere kvalitet, i dette tilfælde flere undervisningstimer – hvis penge var lig høj kvalitet burde
Danmark jo være det førende land på alle punkter.
Universiteterne skal fortsat være selvforvaltende, også
på dette område.
Vil I hæve taxametersatsen for medicinuddannelsen,
eller ændre på taxametersystemet, da vi oplever mange
kvalitetsproblemer på vores uddannelse?
Ida Auken: Det er dumt at penge først bliver udløst
ved beståede eksaminer, da dette jo fører til at universiteterne lader folk består, som måske ikke har de

Hvad er panelets holdning til om studerende
skal hurtigere gennem uddannelse og ud på
arbejdsmarkedet?
Rosa Lund: Man skal have tid til fordybning,
og derfor skal man ikke straffes for at tage
sig længere tid til at afslutte en uddannelse
end den normerede.
Yildiz: Vi vil bevare det som blå blok kalder
for ”fjumreåret”, og som vi kalder ”sikkerhedsåret”,
altså at studerende har ret til SU i normeret tid plus
et år.
Rasmus: Realiteten er at Danmark har brug for et
større arbejdsstyrke, og derfor er det vigtigt at få folk
så hurtigt ud på arbejdsmarkedet som muligt. I dag
bliver folk i gennemsnit først færdig med deres uddannelse som 30-årige – hvis de var blot et halvt år
hurtigere om det ville det give 2 milliarder kroner i
statskassen. Det er alt andet lige bedre at skaffe 2 milliarder på den måde end at skære dem fra eksempelvis
sundhedssektoren.
Peter: Det er vigtigt at folk bliver færdige med deres
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uddannelse så hurtigt som muligt, og
dette kan for eksempelvis gøres ved at
gøre det nemmere at være studerende.
Dansk Folkeparti vil derfor arbejde for
at der skal være mulighed for at trække
studierelevante udgifter (eksempelvis
bøger og PC’er) fra i skat, og derudover skal indkomstloftet over SU’en
fjernes helt. Den enkelte studerende
skal selv bestemme hvor meget denne
har mulighed for og lyst til at arbejde
uden for studiet
I anden halvleg skulle politikerne
snakke om fremtidens sundhedssystem. Talerlisten kom til at minde
meget om første rundes på trods af at
der var tale om lodtrækning, så også
her var det Simon Emil Ammitzbøll
der startede.
Han mener, at
for at vi har
råd til vores offentlige sundhedssystem må
sænke skatterne
så vi kan få gang
i økonomien.
Desuden sagde
han at behandlingsgarantien
skal bibeholdes,
regionerne skal
nedlægges og så
skal der indføres
brugerbetaling
på ca. 100kr for
et besøg hos
lægen eller på
skadestuen. Så
vil man samtidigt opnå at patienterne ikke bare
kommer til lægen for at snakke.
Rosa Lund fra Enhedslisten var igen
anden taler. Hun synes der skal være
gratis sundhedsvæsen for alle også
for tandlægebesøg. Hun ville stoppe
betalingen af private sygehuse med
skattepenge og i stedet investere dem i
det offentlige system. I modsætning til
LA synes Enhedslisten, at regionerne
skal styrkes, da det er en styrkelse af
demokratiet. Ifølge hende skal det være
fagfolk og ikke Christiansborg der skal
bestemme.
Rasmus Jarlov var meget enig med
Simon Emil Ammitzbøll og synes også
at regionerne skal nedlægges, behandlingsgarantien og privathospitalerne
beholdes, mens der skal indføres
brugerbetaling på omkring 500kr
om året for lægebesøg. Betalingen
af tandlægebesøg skal i højere grad
ensartes med den nye brugerbetaling
for lægebesøg.
Dansk Folkepartis (DF) Peter Skaarup
synes også at privathospitalerne skal
beholdes, da de ”yder en god service
for befolkningen”. Desuden skal der
investeres i forskning og ny teknologi,
så vi kan bruge dette som eksportvare.
DF går ind for at man i højere grad
forebygger sygdomme fx ved at give
eleverne i folkeskolen flere idrætstimer
samt øge moraliseringen i forhold til
usund livsstil.
Manu Sareen fra RV gjorde opmærksom på at der gennem de sidste 20-30
år var sket en polarisering i samfundet
og at det især var de socialt dårligst
stillede der havde problemer med at
føre en sund livsstil. Det hjælper ifølge
ham ikke med oplysning, så RV ville øge
afgifterne på cigaretter, slik og anden
usund mad. Han ville ligesom DF bruge
flere penge på forebyggelse fx i form af
motion for børn.
Ida Auken var næstsidste taler. Hun
går ind for lige og gratis adgang til
sundhedssystemet. Privathospitalerne

skal ikke længere have penge fra staten
og så skal der indføres en diagnosegaranti så de livstruende sygdomme bliver
opprioriterede i forhold til dårlige knæ
og grå stær. Hun vil ligesom Manu
Sareen ligge højere afgifter på usunde
ting og så vil hun beholde regionerne.
Hun synes det er en falliterklæring at
regeringen allerede vil afskaffe noget
de indførte for 4 år siden.
Yildiz Akdogan vil ligesom SF opprioritere behandlingen af de livstruende
sygdomme. Derudover skal den elektroniske patientjournal ensartes, så
patientoplysninger kan udveksles på
tværs af sygehusene. Socialdemokratiet
er imod brugerbetaling, men vil indføre
bøder på ca. 500kr til de patienter der
ikke møder op til en operation eller undersøgelse uden at melde afbud. Desuden synes SD, at de
private hospitaler
også skal bidrage
til forskningen.
Efter anden runde
var der igen tid til
enkelte spørgsmål,
men det blev desværre kun til et
omkring sportsanlæggenes tilstand
og sportstilbuddene til børn og
unge. Her var alle
politikerne rørende
enige om at børn og
især socialt udsatte
børn skal opfordres
til at gå til sport,
da det både har
en sundhedsfremmende og kriminal præventiv effekt.
Selvom mødet var informativt og
underholdene sad MOKs udsendte
alligevel tilbage med en noget tom
fornemmelse efter mødet. Man kunne
næsten ligeså godt have set det samme i
fjernsynet, da det var meget begrænset
hvor mange spørgsmål tilhørene fik
mulighed for at stille til panelet. Desuden virkede det lidt mærkeligt, at man
fra partiernes side ikke havde sendt
nogle kandidater med viden indenfor
sundhedsområdet til et debatmøde på
det sundhedsvidenskabelige fakultet.
Ingen af paneldeltagerne var forberedt
på spørgsmål om KBU eller 4-årsregel,
som man kunne forestille var spørgsmål
som trængte sig på hos de fleste af de
studerende.
Det ville også være rart at kunne stille
uddybende spørgsmål til nogle af kandidaternes udtalelser som fx hvordan de
partier der går ind for brugerbetaling
på sundhedssystemet vil gøre det rent
praktisk. Skal alle betale lige meget
uanset økonomisk status? Betaler man
direkte til sekretæren ude i skranken
eller skal det trækkes over fx sygesikringen. Hvad gør man i så fald med
udlændinge eller patienter der ikke har
penge med?
Hvordan vil DF give flere idrætstimer
til børn i folkeskolen, men samtidigt
indføre nedskæringer næste år?
Vil SD også dele bøder ud til de patienter der af den ene eller anden
grund har misforstået indkaldelsen til
hospitalet, som man kunne forestille
sig at dem med et dårligere dansk sprog
kunne komme til?

Peter James og Hallas /MOK-red.
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De syv kandidater
Simon Emil Amitzbøll (I):
Liberal Alliances fremmeste dværgsoldat gjorde
et vittigt, voldsomt og varigt indtryk ved aftenens
paneldebat. Han forstod at levere sine pointer kort
og konkret, og præsenterede sit parti som et reelt
alternativ til naboerne Venstre og Det Radikale
Venstre.

Rosa Lund (Ø):
Som den eneste af panelets deltagere satte hun stor ære
i at overholde den af ordstyreren til enhver tid givne
tidsgrænse – og hun brugte sine minutter godt. Hendes
hårfarve passer vældigt godt med hendes politiske
overbevisning, og størrelsen af hendes frisure stemmer
ligeledes perfekt overens med hendes engagement i sit
partis sag.

Rasmus Jarlov (C):
Gav et overfladisk og overraskende flatterende
oprids over regeringens succeser over de sidste 10
år. Med pæn skjorte og baggrund som underviser
på CBS sørgede han for at holde en pæn, saglig og
velfriseret tone i debatten.

Peter Skaarup (O):
Havde et troværdigt smil og en pæn, afslappet skjorte.
Han fremstod på det nærmeste hyggelig, og salens knæ
smeltede nærmest da han beskrev sit dybtfølte engagement for at aktivere unge indvandrere i idrætsaktiviteter
i fritiden, så de kan vokse op som gode, teammindede
og ærlige danskere.

Manu Sareen (B):
En lettere udmattet radikal herre måtte efter en
halv times debat lettere trængt forlade Hannoverauditoriet. Ved sin tilbagekomst forklarede han sin
pludselige udstormen med: ”ja, når man skal, så skal
man jo”. Derefter fik han humøret tilbage og var
skarp og vittig, men dog en smule ukonkret, da han
brugte det meste af sin taletid på at kritisere regeringen, og ikke på at fremføre sin egen politik.

Yildiz Akdogan (A):
En lettere anonym genopstillende folketingspolitiker,
som primært brugte sin taletid på at fremføre klassiske
socialdemokratiske retningslinier, og fremhævede ved
flere lejligheder det tætte forhold mellem S og SF.

Ida Auken (F):
Fremstod som en fremragende partisoldat, som gang på
gang beviste at hun havde sine fakta i orden i et forum, som
mildest talt var en smule talforvirret. Hun holdt sig ikke
udelukkende til forskreven partipolitik, men fandt også
tid (som hun tog sig masser af) til at fremføre personlige
holdninger og værdier.

8
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styrende organer

Sakset fra:

Kom til forelæsning med Nobelpristageren Venki
Ramakrishnan
Fredag den 9. september holder modtageren af Nobelprisen i Kemi 2009 Venki
Ramkrishnan forelæsning på Panum under titlen: The Road to the Ribosome
Structure: A Personal Account.
Forelæsningen gives i Lundsgaard Auditoriet kl. 15. Foredraget er arrangeret
af Det Kongelige Videnskabernes Selskab og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Efter forelæsningen vil der være reception.
Alle er velkomne, men pga. begrænset antal siddepladser er tilmelding påkrævet
på: www.royalacademy.dk/Nobel-Laureate-Lectures

Rundt om Campus
Panums brugsvand frikendt for E-coli
Resultatet af de vandprøver, der efter vandforureningen på Nørrebro blev udtaget torsdag den 25. august på Panum, viste, at der ikke var E-colibakterier
i prøverne.
Drikkevandet i Panum-komplekset, Studenterhuset og barakkerne kan derfor
betragtes som fri af E-colibakterien.
Vandprøverne blev foretaget på følgende lokaliteter: 33.5.66 (køkken), 33.5.66,
24.6.9, 18.6.15a(køkken), 12.6.50a (køkken), 6.6.køkken, 1.1.kantine, 1.01.
gartner, NMR-center (køkken) samt Studenterhus (fj. Toilet)

Ingen pausegymnastik 15. og 20. september
Pausegymnastikken er aflyst 15. og 20. september pga. ferie. Til gengæld er
der pausegymnastik i uge 42. Brug også øvelserne på ergonomihjemmesiden:
http://sund.ku.dk/arbejdsmiljo/toert/ergonomi/

studenterpræsten

Uge 36: Gode tilbud og andre fristelser fra studenterpræsten
Velkommen til et nyt semester! Velkommen hvis det
er dit allerførste, og også velkommen hvis det ”bare”
er et nummer i rækken af semestre.
Som du måske ved, har Panum sin helt egen studenterpræst. Det betyder, at der er en præst på stedet, som
står til din rådighed på forskellige måder.
Du kan
•
få en fortrolig og personlig samtale med
ham om store eller små problemstillinger;
•
du kan spørge ham til råds om fx etiske
spørgsmål;
•
du kan spise hans gode chokoladebønner;
•
du kan deltage i de arrangementer, som han
og Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE
studerende.
Nicolai er bl.a. meget optaget af forholdet mellem tro
og viden, og han er også vild med at samle svampe i

skoven. Begge disse interesser udmønter sig i arrangementer i løbet af efteråret. Læs mere i programmet
eller på Facebook.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
find ham på kontoret i hans træffetid. Ved kontoret kan
du også finde vores trykte semesterprogram.
Endnu en gang velkommen!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Biblen for begyndere – en føljeton
Kend din bibel! Eller din vens…
Er du tynget af viden om Biblen? Nej, det er ikke
sandsynligt. Men hvorfor skulle du også være det? Det
er jo ikke pensum.
Biblen er den mest solgte bog i verden. Det er givetvis
også den mest indflydelsesrige bog, og derfor bør alle
vide lidt om den. Biblen er helligskrift og grundbog
for alle kristne, men den har betydet uendelig meget
for kulturen især i hele Europa og Amerika, og den
betyder stadigvæk rigtig meget. Derfor bør du kende
lidt til biblen også selvom du ikke er religiøs eller ikke
er kristen.
Og derfor præsenterer studenterpræsten dette efterår:
Biblen for begyndere – en føljeton.
Du kan nemlig få glæde af bibelkundskab: du kan
imponere (eller skræmme?) dine venner, få en større
forståelse af den kultur du er en del af og forstå en
masse kunst meget bedre. Og måske synes du ligefrem
at nogle af historierne i Biblen kan have interesse i
sig selv.
Vi vil forsøge at give faktuel viden, udrydde nogle
almindelige fordomme, give redskaber til at læse Biblen med, oplyse om forskellige bibelsyn, se på biblen
i kulturen og mere i den retning. Vi agter ikke at
bruge meget krudt på egentlig forkyndelse, inderlig
opbyggelighed eller fromhedsbrug. Ikke fordi vi er
imod den slags, men fordi det gøres bedre i andre

fora. Er du interesseret i det, så kan du kontakte
studenterpræsten.
Ordet bibel (biblia) er græsk og betyder ”bøger” (tænk
på bibliotek), og Biblen består netop af mange enkeltbøger. Vi taler her og fremover om den kristne bibel.
Den består af to hoveddele: Det gamle Testamente og
Det nye Testamente.
Det gamle Testamente svarer næsten til den jødiske
bibel ”tanakh”, og det er meget mere omfattende end
Det nye Testamente, som er den specielt kristne del af
Biblen. Min almindelige danske bibeludgave er på over
1100 sider med ret lille skriftstørrelse. Det er en omfattende bog og den er ikke skrevet på én gang og ikke en
gang på ét sprog. Men mere om det næste gang.
Min akademiske medarbejder og jeg vil på skift skrive
et afsnit i føljetonnen.
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale

studievejledningen
Bacheloropgave og
OSVAL II

Bemærk at det kun er studerende på
2003 kandidat studieordningen, der
skriver OSVAL II. Studerende på 2009
kandidat studieordningen skal skrive
et kandidatspeciale. En OSVAL II kan
afleveres når som helst på kandidatdelen, hvorimod et kandidatspeciale
kun kan afleveres på sidste studieår,
medmindre den skrives i forbindelse
med et forskningsprojekt. Oplysninger
om kandidatopgaven kan findes på
www.sis.ku.dk.

Husk tilmelding, hvis du vil forsvare din
opgave dette semester.
Har du planer om at aflevere og forsvare
din bacheloropgave eller OSVAL II i
dette semester, skal du huske to ting:
Du skal tilmelde dig eksamen på KUnet.
ku.dk inden d. 15. september og aflevere
forsiden til opgaven i studenterekspeditionen inden d. 1. oktober. Husk at
gemme en kopi af forsiden, da den skal
afleveres igen sammen med opgaven.

Studievejledningen holder oplæg omkring det ”at skrive bachelor-opgave”,
vi vil bl.a. komme ind på hvordan man
vælger vejleder, hvad kan man kræve
af sin vejleder, hvordan får man god
vejledning osv. Oplægget afholdes d. 29.
september kl. 9-10 i Hannover auditoriet. Mere information følger.

Hvis det ikke er sket automatisk, kan
du tilmelde dig fagene ”Bacheloropgave” eller ”OSVAL II” på Absalon ved
at søge efter det i fagkataloget. Her
finder du en masse nyttige oplysninger
som emnekatalog, tidsfrister for til- og
afmelding, hvornår eksamenskontoret
sidst skal have din karakter fra vejleder
og censor, faglige kriterier for opgaven
og meget mere.

Venlig hilsen Studievejledningen for
Medicin
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Fredag den 9. september 2011:.
Hvortil:
I den her runde er der primært ledige
udvekslingspladser i:
•Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
– Norge. Bemærk, at Oslo ikke udbyder
5. sem (KA) fag.
•Linkjöping – Sverige. 1 plads enten på
1. eller 5. sem (KA)
•Stockholm – Sverige: Delt 4. + 5.
semester (KA)),
•Helsinki – Finland. 3. sem. (KA):

Tilmelding
11-12

CK

Ansøgningsfristen til udvekslingsophold i Norden og restpladser i Europa
i forårssemesteret 2012 på primært 1
semester (kandidat)., 3. semester (kandidat) og 5. semester (kandidat), er:

Her kan du få et overblik over fristerne
og reglerne omkring tilmelding, afmelding og reeksamen.

5.september-27 september

10-11

CK

I EUROPA
- KUN FORÅRET 2012

Eksamen – tilmelding og
afmelding

Åbningstider for våd studiesal 18.01.42

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.
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BLIVER STLÅET OP!

Vi ses i kælderen
Mvh studiesalsvagterne
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Jonas (JG) .

1516
SA
CK

JG

1617
SA
CK

1718
SA

Hvis du har tilmeldt dig undervisningen
på et semester, bliver du også automatisk
tilmeldt semesterets eksaminer, og du
skal derfor ikke foretage dig yderligere.
Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer,
selv om du ikke er tilmeldt undervisningen, skal du dog selv tilmelde dig dem.
Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem
på KUnet. Her kan du også kontrollere
om dine tilmeldinger er blevet registreret.
Skal du tilmelde dig en ordinær eksamen
uden at være tilmeldt undervisningen,
kan du gøre det i perioden 15. august til
15. september i efteråret og 15. januar til
15. februar om vinteren/foråret. Bemærk
at alle obligatoriske studieelementer
på et semester skal være bestået for at
kunne deltage i en eksamen.

Framelding

9
9
Sprogkrav: svensk/finsk. 5. sem. (KA).
Sprogkrav: engelsk
•Reykjavik - Island (muligt selvom man
ikke kan islandsk)
•Bonn, Münster – Tyskland (sprogkrav:
tysk)
•Wien – Østrig (sprogkrav: tysk)
•Debrechen – Ungarn (sprogkrav:
engelsk)
•Strasbourg, Frankrig – 1 plads på
enten 1. semester (KA) og 5. semester
(KA). Sprogkrav: fransk.
Hvordan:
Du skal ansøge elektronisk om studieophold i udlandet på fakultetets
ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet
og vejledning kan du finde på www.sund.
ku.dk under blanketter
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
den internationale studievejleder Eva
Maryl.
Træffetid: alle hverdage mellem kl. 9.00
– 14.00 i lokale 9.1.33. .

for at deltage i en reeksamen. Derfor
er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man afmelder eksamen.
Afmeldingen sker på KUnet.

Sygemelding til eksamen

Sygemelding skal ske til eksamenskontoret senest kl. 9 samme dag som
eksamen. Senest tre dage efter skal en
lægeerklæring afleveres til eksamenskontoret.

Syge-/ reeksamen

Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal
det ske i sidste hele uge af juli eller første
hele uge af februar. Man kan tilmelde sig,
hvis man tidligere har deltaget i samme
eksamen, eller hvis du har været syg til
den ordinære eksamen og kan fremvise
en lægeerklæring. Tilmeldingen sker
på KUnet.
Det er ikke muligt at framelde en
reeksamen.
Du kan læse mere om eksamen på www.
medicin.ku.dk/eksamen.
Du kan også finde et skema over vigtige
tidsfrister på vores hjemmeside www.
medicin.ku.dk/vejledning

Hvis du fortryder en eksamenstilmelding
kan du afmelde eksamen senest 7 dage
(inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor
eksamen afholdes. Vær opmærksom på
at hvis du afmelder eksamen, så har du
ikke mulighed for at gå op før næste
semester, men har altså ikke mulighed

studenterpolitik

Kære medstuderende!
Hvad enten du er ny eller gammel på studiet, ved
du sikkert godt, at forskning er vejen frem. Både for
videnssamfundet og for din karriere.
4-årsreglen har nu plaget nyuddannede læger i nogle
år. Den dikterer at der max må gå 4 fra man starter sin
KBU (klinisk basis uddannelse, svarer til det tidligere
turnus) til man starter på sit hoveduddannelsesforløb
(specialisering). Formålet med reglen er bl.a. at presse
læger ud i mindre populære specialer og dermed sikre
korte uddannelsesforløb. Konsekvensen for medicinstuderende der ønsker et populært speciale, er at de
bliver nødt til allerede under studiet, at kvalificere sig
til det ønskede speciale vha. forskning, artikelskrivning, undervisningsarbejde m.m.
På et studienævnsmøde før sommerferien diskuterede

vi et forslag der forsøgte at råde bod på vores lange
studietid på medicin. Forslaget lød på en grænse for
maksimal studietid på 4 år til bachelordelen og 4 år til
kandidatdelen mod de hhv. 6 og 5 år vi har i dag. Som
Demokratiske Medicineres studenterrepræsentant
gjorde jeg studienævnet opmærksom på at forslaget vil
indskrænke medicinstuderendes muligheder for bl.a.
forskning under studiet, og at vi gerne ser at forslaget
bliver trukket tilbage eller at vi i det mindste finder et
kompromis. Vi venter stadig på en afgørelse.
Selvom det ofte virker som om højere magter gang på
gang forsøger at indføre nye regler og retningslinjer der
gør det sværere at være studerende, skal Universitetet
dog have ros for et nyt initiativ. Oprettelsen af en ny
arbejdsgruppe vedr. studenterforskning, som skal
varetage studerendes tarv i krydsfeltet mellem rollen
som medicinstuderende og forskningsmedarbejder,
byder vi velkommen med kyshånd. Der har i alt for
lang tid været uklare regler for den gruppe af forskende

medicinstuderende, som hverken har status som
studerende eller ansat, og som dermed nemt kan rage
uklar mht. erstatning, forsikring og ansvar. Vi glæder
os over at der kommer nogle klare retningslinjer og at
de studerendes rettigheder vil blive varetaget.
Vi vil gerne være behjælpelig med spørgsmål og hører
også meget gerne fra dig hvis du har en kommentar til
debatten. Skriv til os på mail@DemokratiskMedicin.
dk.

Med venlig hilsen
Mette
Demokratiske
Medicinere

gøgl
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Reptil-aliens og andet
nonsens.....
Nu er der nok nogle kække folk
derude der tænker, at det her bliver
en eller form for anmeldelse af den
nye tv-serie "V", men der tager de
grueligt fejl. Det her handler nemlig om en meget mere virkelig men
ligeså nonsens trussel.
For at forstå hvor det her kommer
fra, så skruer vi lige tiden tilbage en
uges tid, hvor jeg sad og snakkede
med min storebror om nonsens-ting
man falder over på internettet. Han
viste mig så en side som jeg efterfølgende er blevet rigtig meget fan af.
Det er en side hvor folk med en lidt
alternativ indgang til livet, universet og alting kan mødes og snakke lidt
om det. Og ikke noget generelt ondt om det alternative - urtekusser skal
også have lov til at være her.

Men nok om det - der er også meget andet man kan lære på siden. En
blogger har startet en hel tråd om rumskibe hvor hun bla. skriver om
sine egne erfaringer med rumskibe: "Rumskibene er dér, hvor vi mødes.
Hvor vi opholder os imellem inkarnationerne og hvor vi holder møder og
fester, underviser (drikker kaffe) healer og glæder os over, at vi nu står
overfor ”planens” fulde iværksættelse. Rumskibene bringer os op og
ned i frekvenser, når vi er i fysisk form (også når vi ikke er det) og det er
derfra vi arbejder. Rumskibe findes i alle størrelser. Lige fra kæmpestore
”hangarskibe” til mindre transportkugler (gerne gyldne) der kan hjælpe
én med at flytte sig i frekvens, hvis man ikke selv kan."
Så blev vi vist alle sammen lidt klogere på det, og jeg vil afsluttende bringe et meget opløftende indlæg for de fleste mennesker, men desværre også et "wake-up-call" til alle os
medicinstuderende der går og tror at der altid vil være
brug for læger....:

"Når vi nu går i ascension vil vores originale blueprint
og de 12 DNA strenge blive aktiverede så vi bliver
selvhelbredende.
De ca. 3000 lysarbejdere der lige nu laver alle energi
templates-skabeloner til den fysiske ascension op
i 5. dimension in full body, er ved at danne og er
ved at færdigøre deres originale blueprint med 12
DNA strenge og nye chakraer m.v. og bliver således
selvhelbredende.
Disse templates bliver lavet af stjernefolk på Jorden
= lysarbejdere så menneskeheden bagefter i 2. bølge
nemmere kan gå op på de indre planer og hægte sig på
energierne som så er tilpassede og uden alt for mange af
de fysiske symptomer som de selv har været igennem.
Så der er lys forude for hele menneskeheden og det hele
er ved at ske lige nu !!!
Og de psykiske evner følger med :=)))))
En meget spændende tid vi lever i !
Og ja vi kan også heale andre da vores færdig indput af energi
vil være 3 gange stærkere end det er nu og vores færdige output også
vil være 3 gange stærkere end det er nu så det giver fine healings evner,
men som sagt bliver alle selvhelbredende så alle vil være sygdomdfri og
have optimal sundhed."

WA
AA
AA

Inde på denne her side er jeg dog blevet opmærksom på den frygtelige
virkelighed som åbenbart er overalt omkring os. Heldigvis er
der mange mennesker der gerne vil forklare hvordan det hele
hænger sammen. Hele truslen kommer af at universet
jo som bekendt er befolket med mange mange flere
racer end vores egen, og nogle af dem har ikke opnået
hjertechakraet og lyset og er derfor meget onde. Nogle af disse bor så imellem os her på jorden og prøver
at sprede dårligdom med deres negative energi.
Som en debatør på sitet skriver: "Reptilerne har gennem mange tusinder af år styret Jorden mere eller
mindre via *tankestyring*" og det kan i selv selv
virke bekymrende, men det bliver værre: "et almindeligt menneske herfra har ikke en chance overfor
en rigtig reptil udefra. reptilen hypnotiserer og
tager magten over mennesket med det samme og
det der er værre". Heldigvis findes der folk som selv
samme blogger som kan genkende reptilerne: "ja
jeg ser bl.a. kolde beregnende snake eyes og jeg ser
og mærker en mental kontrol disse mennesker har
eller vil have overfor deres medmennesker !"
Og jeg ved godt hvad du tænker nu, men det har
bloggeren tænkt på: "man kan tro hvis man ikke ved
bedre at der er tale om en psykopatlignende person,
men bruger man sit tredie øje som jeg gør ser jeg lige med
det samme reptilen inde bagved. jeg kan endda spotte en
reptil gennem skreven text m.v. "
Heldigvis findes der en slags specialstyrke som er her på jorden
og hjælper os med at beskytte os fra reptilerne. De hedder Ashtarkommandoen og vores ven skriver således: "Ja der findes godt og ondt
i dimension 1. til og med 4. og GFL [Ashtar-kommandoen /red.] sørger
her for at holde balancen mellem godt og ondt, de har endda beføjelser
til at flytte planeter o.s.v."
Og det er jo alt sammen rigtig godt, og igen ved jeg hvad du tænker, kære
læser: "hvordan melder jeg mig?"
Men det er faktisk ret simpelt. Hvis du lever i LYSET og er på vej op i en
form for ascension så kommer de åbenbart til dig.....

er at der er en bemærkelsesværdig sammenhæng med den der tv-serie.
Der kan jeg dog informere om at tv-serien naturligvis er reptilernes
værk i et febelt forsøg på at latterliggøre ashtar-kommandoen og andre
der arbejder for LYSET. Desuden kan jeg tilføje at diverse science-fiction
film faktisk også er nøje gennemtænkte manipulationer for at øge vores
alien-bevidsthed. Som bloggeren skriver: "mange af os ved at der er
andre væsener i Universet som ser meget anderledes ud end vi gør som
mennesker, Jorden her er jo kun et mikroskopisk sandkorn/støvpartikel i
Universet. faktisk derfor Lucas lavede Starwars filmene med inspiration
fra bl.a. A.K. [ashtar-kommandoen /red] så menneskeheden på Jorden i
deres ascension kunne hjælpes til via disse film til at forstå at Universet
er mangfoldigt og at Skaberen har skabt det hele." aha - med den sætning
har bloggeren lige besvaret ret mange af de store spørgsmål mangt en
pot-påvirket person har grublet over.

Mia Joe / mok.red (soon to be arbejdløs læge)
kilde: www.selvet.dk (hvis man går ind under debatforum kan man finde
mere under kategorien interplanetarisk-Galaktisk)

En anden ting jeg også ved du tænker (fordi jeg ser med mit tredje øje)

kredsforeningen
A,Ø eller I Uanset hvad er DU (som det smukke FADL-medlem du er) inviteret til

Valgaften 15. september kl 20.00 i
FADL-husets kantine (Baghuset).

Når valgstederne lukker kl 20.00 er alle FADL-medlemmer inviteret til valgaften. Her vil være valg-snacks, valgflæsk, og
godt med øl og vand til alle fremmødte. Optællingen og mediedækningen vil blive fulgt på storskærm hvor både buuuhhhh og
yeaaaahhhh er tilladt! Det bliver fedt - Flæskefedt!
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!
mvh
Repræsentantskabet, FADL København

kredsforeningen
Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
BEMÆRK: Hotmail-brugere skal tjekke deres spam-indbakke for kursusrelevante mails og tillade mails fra denne server at blive sendt til indbakken!

1

Gå ind på www.fadl.dk. Under fanen ”fadl.dk” føres musen over ”For medlemmer” (1) og
der klikkes på ”Kurser” (2)

1
2

2

Klik på linket ”Kurser i København” eller ”København”

11
11

12
12

kredsforeningen

Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
3

Klik på linket ”Log Ind Her” eller linket til højre ”Kursustilmelding”

4

Login med dit cpr-nummer samt kode.
Har du ikke logget ind før, er koden første gang, de fire sidste cifre i dit cpr-nummer!
BEMÆRK: Første gang du logger ind vil du blive bedt om at vælge ny kode og rette din email - hvis dette ikke gøres kan du IKKE tilmelde dig kurser!

kredsforeningen
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Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
5

Du ankommer nu til din profilside. Under Kursustilmelding står de tilbudte kurser listet (1).
Klik ”Tilmeld” (2) ved de ønskede kurser, og hvis relevant, klik vegetarmad ”Ja”, og/el.
skriv bemærkninger (3).

3

1

2

BEMÆRK: Du kan max tilmelde dig FIRE kurser!

6

Når du har tilmeldt dig kurser vil de fremgå gule under ”kursusaktivitet”. Ønsker du at slette en
tilmelding kan du klikke rediger (1) og slette tilmeldingen eller skrive bemærkninger til tilmeldingen (Billede 2).
BEMÆRK: Det fremgår af info teksten hvor mange kurser du er tilmeldt af dine fire mulige.

1

2
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Billede 2. Her kan du slette eller tilføje bemærkninger til din tilmelding

7

LODTRÆKNING: Tildeling af kursuspladser
Efter endt kursustilmelding vil der blive foretaget en randomiseret lodtrækning blandt de tilmeldte. Hvis du bliver tildelt en plads, eller kommer på venteliste, vil modtager du en bekræftigelsesmail vedr. din plads. Du modtager i denne også et link til din profilside hvor du igen skal
logge ind. Her kan du nu redigere din venteplads eller betale tildelt kursusplads.
BEMÆRK:

8

Betaling SKAL ske senest to dage fra du har fået tildelt din kursusplads!
Hvis betaling ikke finder sted frafalder din kursusplads!

Betaling:
Efter lodtrækning kan du logge ind på din profil og se status på dine tilmeldinger som er inddelt
efter farvekodning. Tildelte kursuspladser vil fremstå røde. Her vil også være en ”Betal” knap
ved siden af et dankorts logo. Ved tildelt kursusplads skal her klikkes på betal.
Venteliste:
Er du blevet tildelt plads på ventelisten og ønsker du ikke denne kan du slette din tilmelding ved
at klikke rediger og derefter ”slet”

kredsforeningen
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Betaling:
Betaling:
LæsLæs
betalingsbetingelserne
og og
klikklik
af hvis
dudu
accepterer
dem.
Herefter
klikkes
betalingsbetingelserne
af hvis
accepterer
dem.
Herefter
klikkes”Betal”
”Betal”ogogetet
DIBS
betalingsvindue
vil
poppe
op.
Her
klikkes
”VISA/DANKORT”
og
kortoplysninger
DIBS
betalingsvindue
vil
poppe
op.
Her
klikkes
”VISA/DANKORT”
og
kortoplysninger
Betaling:
indtastes.
indtastes.
Læs betalingsbetingelserne og klik af hvis du accepterer dem. Herefter klikkes ”Betal” og et

9

DIBS betalingsvindue vil poppe op. Her klikkes ”VISA/DANKORT” og kortoplysninger
indtastes.
9.b

9.a 9.a

9.a

Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
9.b

9.b

10.c

9.b

10.d

kredsforeningen
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Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
10.d
10.c

Efter godkendt betaling klikkes der ”videre” og du kommer tilbage til din kvittering i
Guide
til Elektronisk Kursustilmeldingen
tilmeldingssystemet.

Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
Kvittering:
Kvittering:
Kvittering
bliver endvidere sendt til din email indbakke.
Kvittering
bliver
endvidere
sendt til din email indbakke.
Herefter klikkes
på ”Til
Oversigten”

1010
10.d

Herefter klikkes på ”Til Oversigten”

Efter godkendt betaling klikkes der ”videre” og du kommer tilbage til din kvittering i
tilmeldingssystemet.

Kursusoversigt:
Efter betaling vil kurset fremstå som betalt (Grøn) og ny knap, ”Kursusinfo” vil være tilgænKursusoversigt:
gelig under det relevante kursus. Klikkes der her kan man få adgang til relevant kursusinfor-

11
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9
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11

Betaling:
Kursusoversigt:
Kursusoversigt:
Læs betalingsbetingelserne og klik af hvis du accepterer dem. Herefter klikkes ”Betal” og et
Efter
betaling vilvilkurset
fremstå
som betalt
(Grøn)
og ny
nyknap,
knap,”Kursusinfo”
”Kursusinfo”vilvilvære
være
tilgænEfter
kursetvil
fremstå
betalt
(Grøn)
og
tilgænDIBSbetaling
betalingsvindue
poppe som
op. Her
klikkes
”VISA/DANKORT”
og kortoplysninger
gelig
under
det
relevante
kursus.
Klikkes
der her kan
kan man
manfåfåadgang
adgangtiltilrelevant
relevantkursusinforkursusinforgelig
under
det
relevante
kursus.
Klikkes
indtastes.
mation
mationogogevt.
evt.web-tilgængelig
web-tilgængeligkursusmatriale.
kursusmatriale.

9.a

Guide til Elektronisk Kursustilmeldingen
12

Kursusinformation:
Under Kursusinfo kan relevant information findes vedr. kurset. F.eks. lokalenummer, tidspunkt, og evt. kursusmatriale som kan hentes via evt. links.

9.b

Af M. Melgaard, FADL København

kredsforeningen

18
18

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag, tirsdag & onsdag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7 Torsdag: kl. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Web:
www.fadl.dk
2200 København N
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

FADLS Sekretariat

Kontingentopkrævning

I FADLS Sekretariat kan du hente diverse
materiale som praktiske håndbøger, journalkoncepter, muskelkort, studiekalender,
det nye semesterhæfte og mange andre
medlemstilbud.

Der var sidste frist for betaling af kontingent til FADL, Købehavns Kredsforening mandag
den 5. september. Har du endnu ikke betalt kontingent, skal du gøre det hurtigst muligt, så
du undgår betale 100 kr., når FADL udsender rykkere.

Kig forbi Sekretariatet på på Blegdamsvej
26, baghuset.

Har du mistet indbetalingskortet, kan du indbetale pengene direkte til FADL på:
Reg: 0400
Kontonummer: 4015846637

RUS-introduktion - efterår 2011
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL.
FADLs Kredsforening i København vil informere dig om den rolle FADL har for dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive
medlem. Københavns Kredsforening ligger på Blegdamsvej 26, baghuset. Vi vil servere lidt snacks og drikkevarer, og du vil få rig mulighed for at stille spørgsmål. FADLs Vagtbureau giver dig også en introduktion til de muligheder, du har for studierelevant arbejde allerede
fra 1. semester. Vagtbureauet ligger ligeledes på Blegdamsvej 26, baghuset.
Vi glæder os til at se jer alle.

Intro Kreds

Intro Vagtbureau

Hold 101

Torsdag den 1/9

12.30 - 13.15

13.30 - 14.15

Hold 102

Torsdag den 1/9

13.30 - 14.15

12.30 - 13.15

Hold 103

Torsdag den 1/9

9.15 - 10.00

10.15 - 11.00

Hold 104

Torsdag den 1/9

10.15 - 11.00

9.15 - 10.00

Hold 105

Mandag den 5/9

11.30 - 12.15

12.30 - 13.15

Hold 106

Tirsdag den 6/9

13.15 - 14.00

14.15 - 15.00

Hold 107

Onsdag den 7/9

13.30 - 14.15

14.30 - 15.15

Hold 108

Mandag den 5/9

12.30 - 13.15

11.30 - 12.15

Hold 109

Tirsdag den 6/9

14.15 - 15.00

13.15 - 14.00

Hold 110

Fredag den 9/9

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

Hold 111

Fredag den 9/9

11.15 - 12.00

10.15 - 11.00

Eventyrsport
Hos Eventyrsport får du 10% ved køb indtil 500 kr. og 20% ved køb herover. Eventyrsport
forhandler bla. Haglöfs, Silva, Craft, Leatherman og Primus. I sortimentet ﬁnder du blandt
andet:
- Tasker, sko og støvler
- Jakker med windstopperog Goretex
Eventyrsport ligger Nr. Voldgade 9 ,ved Nørreport Station.

Kommende aktiviteter
• 3. sep: Repræsentantskabsmøde
• 5. okt: Generalforsamling

vagtbureauet
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EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00
EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens) cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

ANNONCER
ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret
genoplivning og invasiv kardiologi på første
række!
Kardiologihold RH 4101 søger erfarne ventilatører til
ansættelse som kardiologisk assistent fra 2 Sept. 2011.
Med oplæring i Sept.
Hvem vi er
Vi er 11 medicinstuderende, som arbejder som kardiologiske assistenter (OBS´ere) i observationsrummet på
kardiologisk intensivafdeling RH 2143. Vi dækker alle
aften- og nattevagter, samt dagvagter i weekenden.
Hvad vi laver
- Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt på
afdelingens sengeafsnit
- Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt akutte
patienter
- Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær
PCI (ballonudvidelser)
Hvad vi kan tilbyde
- Oplæringsprogram med pensum efter lærebog.
- Oplæring i 2 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 4
betalte dag/aftenvagter.
- Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på lille,
velfungerende intensivafdeling.
- Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt
indlæring af centrale teoretiske og kliniske redskaber.
- Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder
med efterﬂg. middag.
- ”Pensionistordning”, idet man efter 600 timer kan nøjes
med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan.
Som ansøger er du
- Færdig med 8. semester.
- Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150
VT-timer
- I stand til at tage 8 vagter pr. 4 ugers vagtplan
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga.
kompakt holdstruktur)
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement,
hvorfor du som OBS’er ikke bør være på andre hold.
Omkring ansøgning og ansættelse:
- Du skal ansøge senest 15 september 12:00 via ansøgningsblanket på fadl.dk
- Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter,
så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, om hvorvidt
du opfylder alle kriterierne
- Vi afholder ansættelsessamtaler på afdeling 2143 på
Rigshospitalet
- Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgning
sammen med ansøgningsblanketten
- Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi skal
være opmærksomme på.
- Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. tidspunkt
for ansættelsessamtale.
Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Sina Pettersson:
hwx967@alumni.ku.dk

WEEKEND/HELLIGDAGSBLODPRØVEHOLD 1602 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER 2 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning, og arbejdstiden er
fra kl. 8 - 14 i weekender og på alle helligdage samt juleaftensdag. Vi er altid fem holdmedlemmer på arbejde, og
derfor har vi et godt sammenhold indbyrdes og et godt
samarbejde med de øvrige ansatte på afd. 3011.

35 37 88 00 TAST 1
35 37 88 00 TAST 2

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
november). Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til kl15.00 ca.

Krav:
- Min. 300 SPV-timer
- Gyldigt akkrediteringskort
- Du skal være på holdet i mindst 1 år
- Tage 3-5 vagter pr. måned hele året – inkl. sommerferie
og eksamensperioder
- Deltage i et introduktionsmøde om RH´s afd. 3011 i
oktober (typisk fra kl. 14-16)
- Deltage i holdmødet torsdag d. 20. oktober kl. 17.00 i
kaffestuen, afd. 3011 på RH
- Tage 3 lønnede følgevagter i løbet af oktober
- Tage ansvar, kunne samarbejde og vide at holdarbejde
kræver holdånd
- Ansættelse pr. 1. oktober 2011

Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Oplæring: 3 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anna Haugaard.

Løn: SPV-holdløn

INSTITUT FOR HUMAN ERNÆRING

Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. september 2011 kl. 10.00
via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til
hold – Mærket ”1602”

Skal bruge nogle FADL-vagter i forbindelse med et
forsøg.

Spørgsmål kan rettes til holdleder Christine Ballegaard på
e-mail: christine_ballegaard@hotmail.com

ER DU FRISK PÅ AT ARBEJDE SOM
LÆGEVIKAR I PSYKIATRIEN?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, Psykiatrisk Center København, søger 2 nye medlemmer med
start fra henholdsvis 1.oktober og 1. November 2011.
Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker aftennattevagter (16.00- ca. 8-.45)i psykiatrisk skadestue alle
årets dage. Man har hver ca. to vagter per måned samt
to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. Vi
indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden
skadestuen også tager sig af afdelingerne, samt en
bagvagt.
Arbejdet er lærerigt og du får prøvet kræfter med mange
forskellige psykiatriske problemstillinger, selvstændigt
arbejde med mulighed for supervision.
Oplæring: Før din første vagt skal du have to følgevagter
(16- ca. 22) i skadestuen sammen med en af de andre
lægevikarer.
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med
bla. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i
måneden og skal helst være gennemført inden første
vagt(du skal kunne afsætte tid til dette i oktober eller

Krav:
- Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt bestået
eksamen i psykiatri(10.sem).
- Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i medicin
og kirurgi (kliniske ophold iht.
studieordningen)
Ansøgningsfrist: 8.Septmeber kl 0900.
Der vil bliver holdt ansættelsessamtaler i efterfølgende
uge.
Send din ansøgning med vedhæftet CV til holdleder Anna
Haugaard, mhn166@alumni.ku.dk

I perioden 15. september til 21. oktober evt. til 1.
november
Der skal screenes 600 personer derfor er der usikkerhed
om slutdato.
Arbejdstid:
Hverdage mellem kl. 07.00-15.00
Jobbeskrivelse:
Jobbet er at varetage lægefaglige opgaver i forbindelse
med undersøgelser på et klinisk studie. Opgaverne
omfatter: lytte på hjerte og lunger, optage medicinsk
historie, optage ”concomitant medicin”, vurdere in- og
eksklusionskriterier ift. protokol, indhente oplysninger
om adverse events, indtaste oplysninger i eCRF. Der er
en læge tilsted som har det lægefaglige ansvar.
Krav:
•
•
•

Bestået 8. semester
min. 300 spv. Timer
Gyldigt akkrediterings kort

Ansøgningsfrist: Fredag den 9. september kl. 10 2011
Via www.fadlvagt.dk for medlemmer- ledige hold – Human ernæring
Der vil blive afholdt samtaler

vagtbureauet

20
20
SPV HOLD 1612, HVIDOVRE

Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på Hvidovres Gastroenhed til at
hjælpe med opgaver som venﬂonanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas. Holdet
dækker aftenvager 15-23 alle ugens dage og dækker ikke helligdage. Vi søger medlemmer til start fra 1. November.
Gastroenheden består af 7 afdelinger, men vi har vores faste base på 324-AMA hvor vi
føler os godt hjemme og er meget vellidte.
Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, er der ingen plejeopgaver, men
rig mulighed for at tage ved lære af lægerne på afdelingen og øve færdigheder som
kateter- og sondeanlæggelse, GU og journaloptag når tiden er til det.
Krav:
HOLD C, TILMELDINGSFRIST:TIRSDAG DEN 20/09KL. 10.00
via www.fadlvagt.dk
Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

Lektion 6*:

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

12/10
13/10
15/10
16/10
17/10
18/10
25/10
26/10
27/10

Prøve*:

Mandag

31/10

Lektion 4:
Lektion 5:
Lektion 3*:

16.30-17.30
16.30-20.30
09.30-14.00
09.30-14.00
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-21.00
16.30-21.00
16.30–18.30
18.30-20.30
16.30-18.45
18.45-21.00

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 19., 20., 21. eller 24/10
2 dage på følgevagt: 05. + 06/11 eller 12. + 13/11

- Minimum 400 SPV- timer
- Have bestået minimum 7. semester
- Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder
- Skal kunne starte oplæring i Oktober.
- Gyldigt akkrediteringskort
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Holdleder Katarina Levic på
hjw454@alumni.ku.dk
Ansøgningsfrist: den 19. september 2011 kl. 10. Via Vagtbureauets hjemmeside www.
fadlvagt.dk. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 38.

HOLD D, TILMELDINGSFRIST:TIRSDAG DEN 11/10KL. 10.00
via www.fadlvagt.dk
VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

Lektion 6*:

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

02/11
03/11
05/11
06/11
07/11
08/11
15/11
16/11
17/11

Prøve*:

Mandag

21/11

Lektion 4:
Lektion 5:
Lektion 3*:

16.30-17.30
16.30-20.30
09.30-14.00
09.30-14.00
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-21.00
16.30-21.00
16.30–18.30
18.30-20.30
16.30-18.45
18.45-21.00

* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 09., 10., 11. eller 14/11
2 dage på følgevagt: 26. + 27/11 eller 03. + 04/12

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
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Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?
Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg,
Psykiatrisk Center København, søger 2 nye medlemmer
med start fra henholdsvis 1.oktober og 1. November
2011.
Vi er et hold på ca. 15 studerende der dækker aftennattevagter (16.00- ca. 8-.45)i psykiatrisk skadestue
alle årets dage. Man har hver ca. to vagter per måned
samt to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved
sygdom. Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt,
der foruden skadestuen også tager sig af afdelingerne,
samt en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt og du får prøvet kræfter med
mange forskellige psykiatriske problemstillinger,
selvstændigt arbejde med mulighed for supervision.

Oplæring: Før din første vagt skal du have to følgevagter (16- ca. 22) i skadestuen sammen med en af
de andre lægevikarer.
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb med
bla. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 første hverdage i
måneden og skal helst være gennemført inden første
vagt(du skal kunne afsætte tid til dette i oktober eller november). Introdagene er lønnede og foregår i
tidsrummet fra 08.30 til kl15.00 ca.
Løn: Iht. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

- Gennemgået minimum 10 ugers klinisk ophold i
medicin og kirurgi (kliniske ophold iht.
studieordningen)
Ansøgningsfrist: 8.Septmeber kl 0900.
Der vil bliver holdt ansættelsessamtaler i efterfølgende uge.
Send din ansøgning med vedhæftet CV til holdleder
Anna Haugaard, mhn166@alumni.ku.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anna Haugaard.

Krav:
- Gennemført klinisk ophold i psykiatrien samt bestået
eksamen i psykiatri(10.sem).

Forsøgspersoner søges
Vi søger raske, utrænede mænd (ikke-rygere,
20-30 år, med BMI mellem 22 og 27), der ønsker at deltage i et immobiliseringsstudie med
efterfølgende genoptræning på Biomedicinsk
Institut, Panum.
• Forsøgets varighed er på 10 uger. Heraf 2 uger
med det ene ben immobiliseret i låst Don-joy
(knæskinne) efterfulgt af 6 ugers genoptræning
(3 - 4 gange ugentligt á ca. 60 min. varighed).
• Deltagelse i forskningsprojektet kræver
fremmøde på Biomedicinsk Institut 30 gange,
bestående af to forundersøgelser, 6 forsøgsdage
og selve træningsperioden, plus eventuelle korte

besøg for at tjekke og justere knæskinnen i immobiliseringsperioden.
• I løbet af hele forsøget udtages der 8 vævsprøver
fra lårmusklen og en enkelt gang indsættes der
katetre i en arterie og i to vener i forbindelse
med 45 min arbejde. Målingerne vil blive taget
under sterile forhold efter lokal bedøvelse af
lægefagligt personale.
• Løbende i forsøget måles kondital, fedtprocent,
insulinfølsomhed og andre helbredsparametre.
Du får: Honorar på 8000kr (opgives som B-indkomst). Af honoraret udbetales 3000 kr. efter
immobiliseringsperioden og de resterende 5000

Martin Gram
Ph.d.-studerende
Tlf.: 28 82 02 30

Andreas Vigelsø Hansen
Ph.d.-studerende
Tlf.: 26 33 23 77

ved fuldførelse af resten af forsøget. Desuden
vil du få detaljerede og nøjagtige oplysninger
om din helbredsstatus og muligheden for at
træne regelmæssigt med en personlig træner
i 6 uger.
Projektet er i gang og varer frem til august
2011.
Projektet er godkendt af Videnskabsetisk
Komité med journalnummer: hs:h-4-2010-85
Kontaktinformation:
Mail: bmi-mitobolism@sund.ku.dk

Anja Birk Olsen
Stud.med.
Tlf.: 30 48 12 28

annoncer
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Stud.med. ansættes i
ØNH-klinik.

Primær opgave vil være journalskrivning,
så det er et krav, at du kan skrive sikkert og
hurtigt.
Arb.tiden vil være hver anden mandag fra ca.
12-16, hver anden onsdag fra kl. ca. 14-18, hvor
der er inkluderet 2 timers telefontid.
I weekenderne vil der være ca. 3-5 timers
skrivearbejde.
Derudover skal du afløse den faste sekretær i
tilfælde af sygdom/fridage, hvor du skal varetage en del af hendes opgaver, f.eks. telefonpasning, modtagelse af patienter, rengøring af
instrumenter osv.
Det er vigtigt, at du har et smilende og imødekommende væsen, da jobbet indebærer en del
patientkontakt.
Stillingen er ledig pr. 1/10, og oplæring vil
finde sted fra 21/9.
Du kan ringe til 36303092 ml. 10-11 og fra
12.30-14.
ØNH-læge Henrik Orkild, Valby.

søger frivillige rådgivere
Kunne du tænke dig at gøre en forskel for mennesker berørt af seksuelle overgreb og er du
empatisk og psykisk robust? Så bliv frivillig rådgiver i AlbaHus!
AlbaHus er en selvejende institution, støttet af Socialministeriet. Vi yder rådgivning og psykologisk
behandling til mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. AlbaHus henvender sig bredt
til både unge og voksne der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, mennesker med
krænkende adfærd, pårørende og fagfolk.
Som frivillig i AlbaHus har du sammen med et team af frivillige rådgivere ansvar for at rådgive vores
brugere både pr. telefon, mail, chat og personligt. Derudover vil der være behov for hjælp i form af
forskellige ad hoc opgaver. Det kunne være forskning, rekruttering, opkvalificerende arrangementer
m.v.
Vi ønsker en frivillig rådgiver med:
 Stor empati, tolerance og en god evne til at lytte
 Faglig interesse for den seksuelle overgrebsproblematik
 Interesse i at arbejde med motivationssamtalen (Motivaional Interviewing) og
løsningsfokuseret metode
 Uddannelsesmæssig baggrund inden for det psykologiske, sociale eller sundhedsfaglige felt
 Gerne rådgivningserfaring
 Lyst til at arbejde mindst en gang om ugen i tidsrummet tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 eller
mandag, onsdag , torsdag kl. 16-19, samt deltage i månedlig supervision og opkvalificering
Vi tilbyder:
 Et spændende og udfordrende arbejde med mulighed for at hjælpe udsatte mennesker
 Grundig oplæring og efteruddannelse i rådgivning og samtaleteknik
 Fast månedlig supervision ved autoriseret psykolog
 Fast månedligt foredrag med relevante fagpersoner
 Daglig sparring med enten psykolog eller erfaren rådgiver
 Tæt samarbejde i et engageret, tværfagligt team, der vægter godt psykisk arbejdsmiljø højt.
Kunne du tænke dig at arbejde som frivillig rådgiver i AlbaHus, så send en mail til: kal@albahus.dk eller
send en skriftlig ansøgning vedlagt CV til: AlbaHus, Prinsesse Maries Allé 14, st., 1908 Frederiksberg C.
Mærket: Frivillig rådgiver. Der er ansøgningsfrist fredag d. 23. september 2011. Vi holder
ansættelsessamtaler i uge 39 og afholder introforløb mandag d. 10. og tirsdag d. 11 oktober kl. 9-16.
Bemærk, vi stiller krav om indhentning af børneattest.
Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte rådgivningskoordinator,
Kasper Østergaard Linde på tlf: 33 26 03 94
AlbaHus vægter vi følgende værdier højt: Professionalisme i forhold til brugere, samarbejde og opgaveløsning, en åben og anerkendende
holdning til alle aspekter af arbejdet og dine kollegaer, samt en tro på at vi – via rådgivning og behandling – kan skabe konstruktiv forandring
såvel i det enkelte menneske berørt af seksuelle overgreb, som i samfundet generelt.

num’s Har
fodboldhold;
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veauetVi
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Det betyder at du helst skal have kendskab til en bold og
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sociale. Du skal være velkommen lige meget hvilken plads
Jesper Brink brinksvendsen@gmail.com
der er din favorit.
Eller

@gmail.com

Skriv en mail til:

Jesper Brink brinksvendsen@gmail.com

Præsidenten Morten Overgaard
Eller overgaardmorten@hotmail.com

Præsidenten Morten Overgaard overgaardmorten@hotmail.com
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5. september 2011

SCOREBOGEN 2011

Husk en 50'er og et smil!
Hele Bogen udkommer i farver!!!
Vi beder om lidt af jeres tid til at få taget billeder., Tak for
det.
Vi undskylder for evt. ventetid og forsinkelser!
Alle opgivne tider er ca. tider.
5. Semester: Vigtigt: Nyrer!
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

12. Sep kl. 10.00 TA
12. Sep kl. 10.00 TA
12. Sep kl. 10.00 TA
12. Sep kl. 10.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA
12. Sep kl. 11.00 TA

8. semester: Vigtige forelæsninger ;)

Riget hold 1-3
12. Sep kl. 12.00 RH A2
Herlev hold 4-6
8. Sep kl. 14.00 HA
BBH/HH hold 7-9 8. Sep kl. 15.00 TB

9. Semester: Vigtigt! Receptskrivningsprøve!

Nåede du ikke at få taget billede med dit hold?

Gentofte
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Bornholm
Halmstad
Hvidovre
Nykøbing
Slagelse
Køge
Roskilde

Send et billede til os på info@scorebogen.com med dit
navn, adresse, tlf. samt hold. Senest den 1. oktober

7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA
7. sep kl. 12.00 TA

11. Semester: Første forelæsninger, vigtigt!!
Alle DK hold
Engelske hold

12. Semester:

30 sep. kl. 9.00 RH A2
7. okt. kl. 10 RH 2061

Rul 1: 7. okt kl. 11.15 RH 4.06.2
Semesterfri:

Fredagsbar 7. oktober fra kl. 16-18
Basisgrupper:

Send et billede på info@scorebogen.com inden den 1.
oktober 2011

Fik du ikke bestilt bogen, men vil gerne have den i
bogreolen?
Du kan du fange os på en af de andre fototider eller
indbetale på konto:
Reg.Nr: 4280
Konto. Nr: 10540194

Husk navn, hold og semester i note til modtager.

Vi i scorebogsredaktionen vil i år bestræbe os på at få
bogen hurtigere færdig. Dette kan kun lade sig gøre, ved
at vi presser os selv og sætter meget tid af i september.
Vi håber, at I støtter op om projektet igen i år, mange tak.
Vi glæder os til en ny og endnu bedre udgave af
medicinstudiets kernepensum. Scorebogen!
Scorebogshilsner
Scorebogsredaktionen anno 2011

PS: Fik du ikke hentet bogen fra sidste år kan dette gøres
ved ovenstående fototider.

www.Scorebogen.com

FØRSTEHJÆLP

Bøgerne til
de første
semestre i dit
nye studieliv

TORBEN STRYHN (RED.)

FØRSTE
HJÆLP
FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE

Hensigtsmæssig behandling i
akutte situationer.
Inklusive
nklusive ABCDE
ABCDE-principperne
for vurdering af bevidstløse.

BIOKEMI
Vibeke Diness Borup

kaj sparle christensen | søren cold
sigrid bjerge gribsholt | tove hansen
merete jørgensen | birgitte dahl pedersen (red.)

Medicinsk

kommunikation
FADL'S FORLAG

Dansk pensumdækkende lærebog
om lægemidler.
Samtlige kapitler
er velillustrerede
og opdaterede
med nyeste viden

Fadls Forlag

J E N S P. K A M P M A N N
KIM BRØSEN
ULF SIMONSEN

Basal og klinisk

farmakologi
4. udgave

www.forlag-fadl.dk

basisgrupper
MÅNEDSMØDE
-onsdag d. 7. september!
MIKAM –Medicinstuderenes interessegruppe for
komplimentær og alternativ medicin, holder semesterstarts/måneds-møde onsdag d. 7. september kl. 16
i vores lokale på 1. sal i studenterhuset.
På dagsordenen er bl.a. præsentation af foreningen
for nye medlemmer og forberedelser af kommende
aktiviteter i dette semester
Alle, både nye og gamle, er velkomne til at komme og
se hvem vi er og hvad vi skal lave i efteråret.
Håber vi ses.
Hilsen MIKAM
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Psykiatri er det vi kan li’!
Kære 1.-12. semesterstuderende!
– Synes du også at hjernen er det vildeste organ?
– Savler du også når retspsykiateren udlægger morderens sind på tv?
– Kribler det også i dine fingre for at få lov til at udforske
tankegangen hos mennesker på den lukkede?
– Så er du én blandt mange!
I vores basisgruppe har vi det til fælles, at vi er helt
vilde med psykiatri! Vi glæder os til at mødes dig og høre
hvorfor du også synes at psykiatri er vildt spændende!
Derfor inviterer vi til intromøde, hvor vi håber at lære
hinanden at kende.
Hvad: Intromøde
Hvor: Studenterhuset
Hvornår: Torsdag d. 8. sep. kl. 16.15 – 17.00
Program:
1. Navnerunde
2. Information om PMS
3. En historie fra det virkelige liv
4. Tidligere og kommende arrangementer
5. Evt.
Efterfølgende vil der være bestyrelsesmøde for PMS’
bestyrelsesmedlemmer.

PANUM

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

28. og 29. September
Fra kl. 16:00
Sæt kryds i kalenderen allerede nu når din
basisgruppe inviterer til årets event!

Hey Lonnie....

Vil du udsendes med PIT??

Skal vi gøre det? Lige
her.......,. på gulvet.....

1 restplads i St. Francis’ Hospital, Zambia efterår
2011 (okt – dec).

Markus/MOK.red.

NY GRUPPE!!
Kunne du tænke dig at undervise i
førstehjælp?
Vi er ved at starte en ny basisgruppe op i København,
der hedder Førstehjælp For Folkeskoler(FFF)
Undersøgelser viser at danskere er for dårlige til
førstehjælp.
Det er et problem som vi godt kunne tænke os at rette
op på, og vi vil gerne starte hvor vi rammer en stor
og bred målgruppe, nemlig i folkeskolen.

Hvem skal vi bruge?

Vi skal bruge dig som er:
Interesseret i førstehjælp, og vil lære at formidle
det til andre.
Interesseret i at arbejde med børn og unge.
Glad og positiv(sure mennesker behøver ikke at
ansøge :)

Hvad får jeg ud af det?

Vi klæder dig fagligt godt på:
- Du får en 12 timers førstehjælpsuddannelse med
certificering.
- Du får uddannelse i formidling til børn og unge.
- Du får praktisk undervisningserfaring.
- Du bliver medlem af Panums næst-hyggeligste
basisgruppe - og meget mere!

Hvor meget tid tager det?

Ved at deltage i kurset forventer vi at i tager ud
mindst 2 gange på en skole og underviser.
Vi holder et møde hver måned, hvor vi hører hvordan
det går og forbedrer gruppen. Kan man ikke nå det
kan man læse referatet.
Vi holder uddannelses og opstartsweekend d. 10.
– 11. september.
Begge dage fra 10:15 – 16:00
For Spørgsmål og tilmelding, skriv til:
fffkurser@gmail.com
ved problemer eller spørgsmål er du velkommen til
at sms’e 28913677
Vi glæder os til at se dig!
Venligst triple F
Robin, Jesper og Christopher

Hospitalet er et distrikts hospital i Katete i Zambia
(Eastern Province). Der er ca. 300 sengepladser, fordelt
på medicinske og kirurgiske specialer. Der vil således
være mulighed for at stifte bekendtskab med alt fra
kejsersnit og appendektomier, til infektionssygdomme,
underernæring, obstetrik og meget andet.
Opholdet er okt.-dec. (3 mdr) og du vil blive udsendt
sammen med en anden medicinstuderende (pladsen
allerede tildelt).
Hospitalet er et gammel hospital i PIT-regi og de er på
hospitalet vandt til at have international studerende.
Generelt gælder det for udsending med PIT, at du skal
have bestået 8.semester ved udsendelse, og du skal selv
financiere opholdet (flybillet, vacciner, et lille beløb til
kost og logi, og hvad der ellers måtte være af udgifter
i forb.m. opholdet).
Hvis du er interesseret i flere informationer kan du
enten gå ind på hospitalets hjemmeside (www.saintfrancishospital.net ) eller finde rapporter fra tidligere
udsendte ved at gå ind på www.imcc.dk under PIT.
Hvis du synes det lyder som et ophold lige for dig, skal
du blot skrive en mail med oplysninger om navn og
semester til:
hospitalsgruppen_pit@hotmail.com
Mvh PIT

basisgrupper
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PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål at motivere til
og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.

Vil du vide mere?
Tjek vores hjemmeside www.puffnet.dk eller kom til
månedsmøde:
PUFF afholder semestrets første Månedsmøde
Tirsdag d. 13. september kl 16.15 i Lille Mødesal
Dagsorden:

Hvad arbejder PUFF for?
- Gøre det lettere for studerende at starte på et forskningsprojekt
- Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende
- Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
- Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner
- Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede

Kl 16.15 – 17.00

Velkomst ved PUFF.
Muligheder for studenter.
forskning – Hvad kan man?.
PUFF og vores arbejde.

Kl 17.00 – 18.00

Eksempler på studenterfor
skning.
Tre medlemmer giver en kort
prœsentation af deres projek
ter og erfaring med forsking

Semesterets første månedsmøde
er torsdag d. 8. september kl. 17
i Studenterhuset, i vores lokale
på første sal. Vi skal blandt andet

have planlagt de sidste detaljer
til FORSK!2011 og ikke mindst
DSAM/FYAM årsmødet. Endeligt
skal vi se på LægeDage 2011 og
andre kommende arrangementer.
Er du endnu ikke medlem af denne
fanstatisk hyggelige basisgruppe,
kunne månedsmøde meget vel være
en anledning til at se hvad vi laver
og blive medlem
Vel mødt - SAMS
Medicin). Derigennem bliver vi
inviteret med til diverse arrangementer og får indblik i, hvad der
rører sig ude blandt de praktiserende læger.

SAMS - Studerendes Almen
Medicinske Selskab.
SAMS er en gruppe af medicinstuderende, der interesserer sig
for specialet Almen Medicin. Dvs
vi interesserer os for det, som
praktiserende læger beskæftiger
sig med.
Vi ønsker at uddybe vores eget og
andre interesserede studerendes
kendskab til almen medicin.
Det gør vi ved at holde foredrags-aftner/eftermiddage om alt hvad der
kunne have vores interesse inden
for almen medicin.
Vi har god kontakt til afdelingen for
almen medicin ved KU, og til DSAM
(Dansk Selskab for Almen

Vi har også kontakter til ”føl-ordning”, hvor interesserede studerende
kan komme ud i praksis og kigge
lægen over skulderen – for en dag,
for en uge, eller længere tid. Det
samme gælder for vagtlægekørsel.
Dette er en rigtig god mulighed for
at få et indblik i den praktiserende
læges arbejde.
Hvert år i november afholdes der
”Lægedage” i Bella centeret. En
uge fyldt med kurser, foredrag og
debat for praktiserende læger. Her
har SAMS en aftale om at komme
gratis med til kurser mod at give en
hjælpende hånd.
SAMS er ind til videre en lille
hyggelig basisgruppe, hvor der er
masser af plads til flere.
Hvis du har en lille almen mediciner i maven, og/eller hvis noget af
dette har vagt din interesse, er du
mere end velkommen til at dukke
op til vores månedsmøder eller til
vores øvrige arrangementer.
Vi glæder os til at se dig
Mvh SAMS

Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
søger forskningsårsstuderende.
Ansættelse hurtigst muligt.
Neurobiologisk forskningsenhed undersøger sammenhænge mellem genetik, hjernens struktur og
funktion samt personlighed og adfærd med særligt
fokus på hjernens signalstoffer.
Vi søger lige nu en studerende med interesse for
forskning til en 1-årig stilling med løn (10.000 DKK/
mdr.) med ansættelse så hurtigt som muligt.
Du kan læse mere om projektet The Effects of
Seasonality on Brain Function og arbejdsopgaverne
hertil via følgende link:
http://nru.dk/jobs/SeasonalityfMRIStudentProjectDescription150811_KS.pdf
Projektet favner bredt og inkluderer områder
som neurologi, psykiatri, radiologi samt klinisk
fysiologi og nuclearmedicin. Du skal have interesse
for neurovidenskab, databehandling og have lyst
til at have kontakt med mennesker da en del af
arbejdet består i den vigtige rekruttering af forsøgspersoner til projektet. Du vil indgå i et dynamisk
forskningsmiljø sammen med ca. 35 andre ansatte
i forskningsenheden.

Hvad laver vi i PUFF?
- Studenterkonferencer (senest FORSK!2011)
- Foredrag med forskere (Eksempler på forskningskarriere ved universitetet og i industrien)
- Foredrag om forskningsrelevante emner: Protokolskrivning, fondsansøgning
- Kurser (Statistik, CV, fondsansøgning)
- Månedsmøder med erfaringsudveksling og hygge
(hver 1. tirsdag i måneden)
- Journal club (to gange per semester, i forlængelse
af et månedsmøde)
- Samarbejde med PhD skolen, andre studenterforeninger

Månedsmøde i
SAMS – De Studerendes Almen
Medicinske Selskab

Opslag fra PUFF's vejledere:

Send en kort ansøgning og karakterudskrift til
Forskningsadministrator Helle Marijnissen
Neurobiologisk Forskningsenhed 9201
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf. 3545 6711, email: Helle.Marijnissen@nru.dk

Er du interesseret i idræt
og/eller idrætsmedicin?
Så er basisgruppen SIMS noget for dig!
Vi er en basisgruppe som arrangerer foredrag, workshops
og sportslige aktiviteter.
Vores formål er at fremme interessen for
idrætsmedicin og
forbedre uddannelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin.

Alle er velkomne at kigge forbi og få en kop
kaffe. Det er helt gratis og uforpligtende.
SIMS månedsmøde på mandag d. 12. september kl. 17

Bliv medlem af SIMS!

Det koster kun 50 kr. for et år.
Medlemskabet varer fra september-september og giver adgang til alle vores arrangementer.
Det er ok at være passiv medlem, men vi
søger også aktive.
Send en mail til sims@punkt.ku.dk eller
mød op til vores månedsmøde.
SIMS månedsmøde er anden mandag i hver
måned på 1. sal i Studenterhuset

Ugens faktaboks:

Basisgruppe
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
En basisgruppe er en antiautoritær og ikke-hierarkisk opbygget organisationsform. En basisgruppe består som regel af fem til ti personer, som dyrker et
politisk eller fagligt samarbejde, men også personlige relationer.
Ved basisgruppens møder har alle mulighed for at komme med indlæg og
synspunkter. I Danmark benyttede rødstrømpebevægelsen basisgrupper i deres
arbejde for at bevidstgøre om kvindeundertrykkelse

basisgrupper
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FORNIKS månedsmøde

Kan Du Huske Hele

Pensum?
Kom til FORNIKS’ store
Hukommelses- og indlæringsarrangement!
Program:

Torsdag d. 22/9 kl. 16-18.30
i Lundsgaard Aud.
Tre danske eksperter i hukommelse og indlæring
vil gennemgå hjernens evne til at huske og lære,
og give bud på hvordan man ved hjælp af
teknikker kan gøre studiet mere overkommeligt.

Asmus Vogel,
neuropsykolog, ph.d.,
Hukommelsesklinikken,
Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet

Asmus vil fortælle om: Indlæring og hukommelse funktioner og neurobiologi
Emner:
����������������������������melser?
- Hvad har dyremodeller og
patientkasuistikker lært os
om hukommelse?
- Billeddannelse af hjernen
og hukommelsesfunktioner.

16:15 - Velkomst og præsentation
16:20 - Asmus Vogel:
Indlæring og hukommelse - funktioner og
neurobiologi.
16:55 - Pause med kage, kaffe og drikkelse
17:10 - Hysse Forchhammer:
Det psykologiske aspekt af emnet; forbedring af indlæring med f.eks. hukommelsesteknikker.
17:45 - Pause
17:55 - Steen Hasselbalch:
Det sygelige aspekt af emnet, forskellige
demenssygdomme.
18:30 - Slut

Hysse Birgitte Forchhammer,
ledn. neuropsykolog, ph.d. ved
Glostrup Hospital, Neurologisk
afdeling.

Hysse Birgitte Forchhammer
vil gennemgå
neuropsykologiske aspekter
ved hukommelse og modeller
for hvordan hukommelse
fungerer. Fokus på
indlæring og eksempler på
hvordan man snyder
hukommelsen, og hvordan
man kan forbedre
hukommelsen.

Steen Hasselbalch,
overlæge dr.med.,
Hukommelsesklinikken,
Rigshospitalet

Steen Hasselbalch vil
fortælle om
demens-sygdomme,
hvordan de påvirker
hukommelsen og andre
intellektuelle funktioner.

- Går du og overvejer, om anæstesien er
et interessant speciale?
- Synes du, at det er spændende at høre
historier fra anæstesien, men har svært
ved at snakke med, når navne som
propofol, sevofluran og ketamin bliver
bragt på banen?
Så er der hjælp at hente, når SATS sparker semestret igang med et månedsmøde
efterfulgt at oplæg med titlen ‘Drugs
for Dummies’ - Anæstesipræparater for
begyndere.
Her vil de mest anvendte anæstesipræparater blive gennemgået, med vægt på den
praktiske anvendelse, og ikke på kedelig
nonsens farmakologi.

Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi eller
neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde tirsdag d. 27. september kl. 17:00 i Studenterhuset. Alle er velkomne.
Vi skal planlægge aktiviteterne i efteråret, og efter
mødet er der lidt mad og hygge!
Dagsorden for mødet:
1.
Velkomst
2.
Præsentation
3.
Evaluering af Hukommelse og Indlæring
4.
FORSK 2011
5.
Nyt fra ansvarsposter
6.
Brainstorming til arrangementer og evt.
fastsættelse af ekstra mødedag
7.
Hygge med spisning
Vel mødt!
FORNIKS - (FOReningen af Neuro Interesserede
Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

Studenterforening med
interesse for Kirurgi
Er du ny på studiet og tænker, at kirurgi måske
er noget for dig?
Drømmer du om at udføre spændende procedure
iført det grønne tøj?
Så er SAKS - Studerendes Alment Kirurgiske
Selskab noget for dig.
Vi har mange spændende kurser og aktiviteter for
studerende på alle semestre.
Første månedsmøde er den 13 september kl. 16.15
i store mødesal i studenterhuset.
Her starter vi med at introducere foreningen til nye
medlemmer. Alle er velkommen især folk
på første semester. Det eneste det kræver er
interessen.
Vi glæder os til at se DIG.

NepAid infomøde onsdag
d.14/09
NepAid holder månedsmøde i dag kl. 16.00 i studenterhuset.
Kom og hør nærmere om vores førstehjælpsprojekt
i Nepal.
Vi byder på kaffe og kage - så kom glad :)
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GENERALFORSAMLING I FADL
FADLs generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til
foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om hvordan du selv
bliver aktiv og får et nyt netværk på studiet. Der er åbent for alle
medlemmer.

FADL AFHOLDER GENERALFORSAMLING
DEN 5. OKTOBER KL. 17.00 I STUDENTERKLUBBEN
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigenter
Valg af referenter
Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg
Beretning fra Hovedbestyrelsen og udvalg
Beretning fra Forlaget
Forslag til drøftelse
Lovændringer
Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter
Valgtaler fra lister/kandidater
Eventuelt (herunder fri debat)

HUSK
Frist for indlevering af punkter eller
forslag til vedtægtsændringer er mandag
den 19. september kl. 12.00. Evt. Valg afholdes den 24. oktober - 4. november.
Resultatet offentligøres på fadl.dk snarest
derefter og i MOK den 9. november.

Frist for opstilling til Repræsentantskabet
er torsdag den 6. oktober kl. 12.00. Hvis
du har interesse i foreningsarbejde, eller
bare vil være med til at forbedre lægestuderendes vilkår, så mød og hør mere om
arbejdet til Generalforsamlingen.

