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MOK nr 16, årgang 44 udkommer
Semesterstartsboller og –kakao med Kristne Medicinere
kl 16.30 foran hovedindgangen, se s. 11

Torsdag:

I dag er det den 9. februar - suck on it!!

Fredag:

Sidste chance for tilmelding til syge/reeksamen, se s. 7

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Lørdag:

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Semesterstartsfest i Studenterklubben!!

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinenw
Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60
(til venstre ned i kælderen.)
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal

Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42
samt ugen før påske.

Søndag:
Mandag:
Tirsdag:

Sidste chance for tilmelding til lægevikarkurser, se s. 15

12.00 MOK's DEADLINE
Info-møde om sundhedsprojekt i Indien, se s. 10

PMS intromøde kl 17. i studenterhuset, se s. 11

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside:

Denne

mok

.dk

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG

redaktion

Studienævnet for Medicin

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

Erik

David

1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.
semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@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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VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER!
Welcome! Bienvenue! Välkommen !
Vitajte!
Velkommen til et nyt semester, et nyt håb,
en ny chance for at leve op til det fordømte
nytårsforsæt, du gav dig selv i et øjebliks
overskud fem minutter i nyt år for allerede
en måned siden! De fleste har allerede
været i gang en uges tid, men hører du til
en af Panums friske slaver, har du nok kun
lige forvildet dig vej til Lundsgaard og til de
utroligt vigtige introduktionsforelæsninger
– Absalon, eksamenstilmelding, studieadministrationserviceitsupportcenterhjælpvejledning, HUSK DET NU! Hvis du er startet
på 7. eller 8. og landet på et fri rul, læser
du garanteret ikke det her alligevel, din
svineheldige svinehund (læs: PEW) – i
stedet sover du nok længe og/eller brandert
ud i en snedrive eventuelt i Fælledparken,
forhåbentlig Val T. Misundelse er en grim
ting.
Og nu til noget mere formelt!
Til de nye så er MOK et kommunikationsorgan for medicinstuderende. Hver semesteruge udkommer MOK sædvanligvis på www.
mok.dk klokken 24.00 natten til tirsdag, i
løbet af hvilken det ender i trykken for at
være fysisk til stede onsdag på dit Panum
Institut eller universitetshospital. I MOK
ﬁndes typisk indlæg fra medicinstuderende,

fra basisgrupper og oﬃcielle udmeldinger
fra fakultetets side – derudover kan man
fx bruge MOK til at efterlyse læsemakkere,
ﬁnde opslag for studiejobs, basisgrupper
kan reklamere for foredrag, og en gang i

sid klar mandag aften med kaﬀe, basisbog
og tålmodighed.
MOK er her for dig, så brug det!
Erik/MOK.red.
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Gamle kendinge.
Du lærer ikke at holde
af dem.

!TENUK
mellem kan man læse interessante artikler
fra studerende eller fra selve redaktionen.
MOK-redaktion er en "arbejdsplads" i
rivende udvikling - på det store internet
arbejdes der dag og net på at oprette nye
smarte funktioner til alle de informationshungrende studerende, hvis hverdag
afhænger af interne nyheder. Eller hvis man
bare - som denne uges quiz-vinder - må
have ﬁngrene i en af de sagnomspurgte
pilates-bolde fra MOKs præmiehylde - så

STADS MONSTERET

Ugens Diagnostiske Quiz:
Natten er sort, som kaffen i din kop. Vinden rusker i træerne udenfor, mens sneen lægger
sig i træværkets bindinger på det lille røde hospital i Grønland (se s. 10). Du har vagten,
da en slæde kører ind på hospitalet. En sygeplejerske tager imod manden der ankommer,
og 30 min. senere fortæller hun, at det vist er noget med maven. Du drikker ud, og slæber
dig hen mod den uønskede gæst.
En 43-årig mand ligger på lejet, da du ankommer, og du forstår hurtigt, at det ganske rigtigt
drejer sig om nogle lidt uspecifikke mavesmerter. Manden fortæller, at han flere gange har
haft anfald af smerter i maven. Du får manden til at pege på området for smerterne, og
han peger lidt rundt på maven, men mest centreret omkring højre ribbenskurvatur og lidt
under. Efter en grundig udspørgen får du lidt flere informationer ud af manden: Han har
haft en del natlige vandladninger og i nogle tilfælde set blod i urinen. Far faldt i vandet
i en brandert og døede i en alder af 45 år, men farmor havde vist nok noget med nyrene.
Mor lever stadig i bedste velgående.
Manden er kendt med forhøjet blodtryk de sidste 8 år, hvilket også kommer til udtryk ved
din måling. Da du palperer maven
føler du, hvad du mener er en forstørret lever og mener godt, at du
kan mærke nyrerne. Du tænker,
at da de måske også er store, da
manden er stor, og du er forholdsvis utrænet i nyrepalpation.
Blodprøver viser hverken udslag
i P-Kreatinin eller -Karbamid. Da
hospitalet lige har anskaffet sig en
CT-scanner, tænker du, at den skal
fandeme bruges. Da du ser billederne stopper du ved dette billede,
og ringer til din bagvagt.
Hvad fejler patienten?
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Michael Asger Andersen 7. sem(Heidelberg)
- Den dygtige trippel vinder af ugens quiz kom forbi MOK, for at afhente
sine fantastiske præmier. I denne omgang blev det til en Pilates-bold
uden prop, modeller-voks og en DISCO-Karaoke DVD til Michael.
Michael var desuden ugens vinder, og fik i den helt særlige anledning
desuden en prop til Pilates-bolden.
TILYKKE!!
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Åbent brev til dekanatet:

(brevet er blevet forkortet ned men den fulde længde kan læses på MOK.dk)

STADS fortid, nutid og fremtid

Efter indførslen af STADS sidste år har vi på medicinstudiet mistet muligheden for at søge holdsætning med læsemakker. I løbet
af de sidste år er vi, som studerende, blevet lovet: forbedringer som følge af skiftet, bedre dialog og ikke mindst resultater.
Af: Markus Harboe Olsen/Stud.med.
I juni 2010 blev studienævnet introduceret til, at
STADS skulle indføres til at styre de studerendes
holdsætning. Til mødet blev det diskuteret hvordan
holdsætningen på kandidatdelen kunne fungere optimalt. Det blev forklaret, at der ikke var ressourcer
fra fakultetets side til udvikling af en optimal model
for holdsætning, men ”Jørgen Olsen [overvejede, red.]
at afholde et debatmøde med de studerende, hvor
han bl.a. kan høre de studerendes holdning til dette
spørgsmål.”
Til studienævnsmødet i november samme år kom den
endelige beskrivelse af hvilke ændringer STADS ville
komme med. Man havde nu mulighed for at prioritere
hospital og rul, og holdsætning ville komme ud tidligere
end de normale 14 dage før, nemlig primo januar og
primo august. Der ville fra studieservicecentrets(SSC)
side kunne ydes en bedre service og holdsætningen blev
automatiseret. Disse forbedringer skulle bare være
på bekostning af at kunne søge med læsemakker.
”Jannie Lise Christensen [fra SSC, red] forklarede, at
dette [holdsætning med læsemakker, red] ikke kunne
systemunderstøttes i STADS.” Det blev præsenteret
at ca. 50 % af de studerende på daværende tidspunkt
brugte det at søge med læsemakker.
Studienævnet spurgte ”…om der kunne udvikles en
teknisk løsning på valg af læsemakkere i STADS. Jannie svarede, at det ikke på noget tidspunkt har været
et udviklingsprincip på KU i forbindelse med implementeringen af STADS, og at en eventuel udvikling af
systemet skulle træffes af KU centralt. Studienævnets
høringssvar er, at man ønsker, at der udvikles en anden
model for holdsætningen, der også involverer valg af
læsemakker…”
Næste gang STADS blev drøftet i studienævnet, var i
starten af januar 2011. Der blev der endnu en gang gjort
opmærksom på problematikken omkring det at søge
med læsemakker. Der blev givet en forsikring om, at
prodekanen for uddannelse, Hans Henrik Saxild, havde
forståelse for dette, men at udvikling skal ske centralt
”…på baggrund af enighed fakulteterne imellem og skal
prioriteres blandt øvrige ønsker.” Denne utilfredshed
førte til at vores studieleder, Jørgen Olsen, bad Hans
Henrik Saxild om ”… en skriftlig tilkendegivelse omkring status i sagen.”
Så i marts 2011 så det ud til, at KU havde hørt de
studerendes bønner. Hanne Harmsen, vicedirektør
på KU, ville komme forbi til et dialogmøde omkring
STADS. Det blev aflyst. Ingen begrundelser, men på
studentermailen i maj kom der en dato for et nyt besøg,
20. september 2011. Dér fik man også muligheden for
at sende spørgsmål inden, så Hanne kunne have nok
forberedelsestid. Så d. 19. september 2011 blev mødet
endnu en gang aflyst med begrundelsen: ”Som følge af
de mange nye opgaver i forbindelse med forslaget om
en ny fakultetsstruktur på KU er vi desværre nødt til at
aflyse Hanne Harmsens besøg.” I samme mail er dog
også en lovning om et nyt møde i foråret 2012.

Hurtigere holdsætning
I oplægget fra Jannie Lise Christensen, fra SSC, der
blev præsenteret på studienævnsmødet i november
2011 blev det lovet, at man kunne se holdplacering
primo august og primo januar, dvs. før end tidligere.
Dette skulle være muligt, efter der nu var en automatisering af holdsætningen fra STADS side.
Det giver jo meget god mening, at man skal tilmelde sig
F12
E11
F11

1-2 måneder før og så skal informationerne bare ligge i
systemet imens man har en måned til at framelde sig
undervisningen. Så ved deadline for framelding, hhv. d.
1. januar og d. 1. august, klikker en SSC medarbejder
på en knap og holdene inddeles automatisk.
Dog kan vi se på nedenstående tabel, Tabel 1, at der
alligevel går nogle dage før man får sit hold at vide.
Umiddelbart lyder dette som en forbedring og hvis man
kun kigger tallene. Men d. 13. januar 2011 skrev jeg
selv til SSC, for at høre hvornår vi fik at vide, hvilket
hold jeg skulle på. Jeg spurgte ind til forsinkelsen og
svaret lød:
”Alle deadlines blev rykket fordi systemet ikke virkede
optimalt til at starte med. Tilmelding og afmeldingsfrister osv. Det påvirker jo også holdsætningen.
Denne besked burde I også have fået. Jeg beklager
hvis I ikke har fået den alle sammen, men det er ikke
studiesekretærerne som står for den del af det, men dem
som står for STADS.”
Den information havde jeg eller de andre studerende
ikke fået.

Læsemakker
Ansøgning af holdsætning med læsemakker blev før
indførslen af STADS brugt af 50 % af de studerende.
Grunden til det er så populært på medicinstudiet at
kunne søge med læsemakker, er selve studiets opbygning med eksamener uden hjælpemidler, der gør det
nødvendigt at terpe materialet, man skal til eksamen i,
så det sidder på rygraden. Man skal kunne alt udenad
og det læres for manges vedkommende lettere, hvis
man har én at øve med. På første del af studiet er det
ikke noget stort problem, da al undervisning foregår på
Panum, og man alligevel bliver holdsat i stamhold. På
anden del bliver stamholdene splittet op, og man kan
risikere at ende på hospitaler to helt forskellige steder,
fx Nykøbing Falster og Rønne. Hvis det ikke skulle gøre
det besværligt nok at læse til eksamen sammen, så
kan man også risikere at skulle til eksamen i forskellige fag på forskellige tidspunkter, som det fx kan ske
på 12. semester. En læsemakker er for mange heller
ikke bare en man læser til eksamen med, men også en
sparringspartner. Nu får de studerende bare at vide,
at de kan søge hospitaler i yderområderne, hvis de vil
på hold med deres læsemakker. Men de hospitaler er i
forvejen populære, og det er ikke alle, der søger disse
hospitaler, der får dem. Hvis man så forsøger at søge
dispensation for at komme på hold med sin læsemakker
får man følgende svar: ”Studieservicecentret besluttede
ikke at imødekomme din ansøgning, da et ønske om
holdsætning med læsemakker ikke kan begrunde en
ansøgning om særlig holdsætning.”
Dog er det muligt indtil 2 uger inden semesterstart at
bytte hold med en anden studerende, dvs. i F11 havde
man 2 dage, i E11 havde man 6 dage og i F12 havde
man 6 dage. Dette kan vel ikke andet end være en
serviceforringelse.

flere af prioriteterne, men det er ingen betingelse
d) der insisteres på at have makkeren med på nogle af
prioriteterne, men ikke på alle.”
Nu er Farma og Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet(SUND) fusioneret og det betyder at vi ”skal
lægge de nye spor, som vi sammen skal følge, herunder
hvordan vi skaber de bedste rammer for en fælles
administration.” Holdsætning på vores samlede nye
SUND må vel unægtelig blive ens.

Dialogmøder
Juni 2010 er første gang, der er blevet snakket om et dialogmøde for at høre om deres holdning til prioritering
af holdsætning. Jørgen Olsen overvejede at indkalde til
et dialogmøde, men det er endnu ikke blevet til noget.
Det kan evt. kædes sammen med at Hanne Harmsen
havde lovet at komme forbi. To gange har Hanne
Harmsen, vicedirektør på KU, lovet at komme forbi.
To gange er det blevet aflyst

Serviceforbedring
I sagsnotatet, præsenteret i november 2010, bliver
det forklaret, at automatiseringen i STADS giver en
forbedret service til de studerende. Det undrer mig
bare, at en forbedret service inkluderer mere besvær
for de studerende, mange perioder hvor man ikke kan
tilgå STADS og ingen fleksibilitet. Den forbedring der
bliver beskrevet i sagsnotatet er, at man nu både kan
vælge hospital og rul. Det er unægtelig en forbedring,
men på bekostning af hvad?

Fremtiden
Nu har STADS været undervejs i snart 4 år, og første
gang de studerende i studienævnet bliver præsenteret
for det er i 2010, hvor der ikke er tid og plads til at
komme med input. Hvert studie på KU har sin egen
opbygning og sine egne prioriteter. Medicinstudiet er
ens for alle de medicinstuderende, der er ingen reelle
valgfag eller linjer man kan vælge. Alle skal ud på
hospitalerne i klinik og alle skal aflægge lægeløftet.
Derfor er det mig et under, at der ikke før har været en
bedre og mere grundig høring omkring STADS blandt
de studerende på SUND.
Det virker på mig som, at SUND bruger undskyldningen omkring, at de ikke kan beslutte noget selv til at
nøle processen og vente på en ny generation studerende, der aldrig har set de grønnere jagtmarker, hvor
det at have en læsemakker var en selvfølge.

Hvad er fremtidsudsigter i forhold
til at holdsætning med læsemakker,
bliver det implementeret? Er det noget
I vil arbejde videre med?

Det Farmaceutiske Fakultet
På det nu tidligere Farmaceutiske Fakultet(Farma) har
man hele tiden haft muligheden for at søge holdsætning
på apotekerne med læsemakker. På Farma kører de
stadig en form for manuel lodtrækning hvor man har
4 muligheder når man søger:
”a) der er intet ønske om at have indflydelse på evt.
makker
b) der insisteres på at have makkeren med under alle
omstændigheder
c) der er ønske om at have makkeren med på en eller
Tilmelding
10.-25. november
15. maj – 1. juni
15. november – 1. december

Holdsætning
ca. 9. januar
ca. 9. august
ca. 14. januar

Interval
45 dage
40 dage
45 dage

Tabel 1 - Tabel over datoer for tilmelding og holdsætning siden indførslen af STADS
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Svar fra dekanatet:

Redegørelse vedr. principper for holdsætning mm. i STADS
I forbindelse med vi har modtaget åbent brev fra Markus
Harboe Olsen vedr. principperne for holdsætning efter
at SUND er overgået til STADS har vi udarbejdet en
redegørelse om emnet.
I forbindelse med at Københavns Universitet overgik til
andet studieadministrativt system (STADS) er en række
processer og procedurer blevet ændret. Vi har i den
udstrækning, det har været muligt inddraget og inkorporeret de studerendes ønsker i forhold til holdsætning i
STADS. STADS kan desværre ikke systemunderstøtte, at
studerende holdsættes både på baggrund af prioriteter på
hospital og med læsemakker. Vi har ikke på nuværende
tidspunkt fremsat ønske til KU om at udvikle ny funktionalitet i STADS.

Mål for implementeringen af STADS
I forbindelse med implementering af STADS for undervisningsområdet har StudieServiceCenteret (SSC)
arbejdet hen imod at opfylde fire primære overordnede
mål for den kliniske del af medicinstudiet:
1. Give de studerende besked om holdsætningen
tidligere, således at de studerende senest 9. januar og 9.
august får svar om hvor de er holdsat.
2. Automatisering af holdsætningen, således at det er
tale om systemunderstøttet tilfældig tildeling af holdpladser på baggrund af de prioriteter de studerende
har angivet.
3. Give de studerende mulighed for at prioritere rul.
4. Digitalisere og systemunderstøtte arbejdsgange i
forbindelse med holdsætningen og herunder en sikring
af de studerendes personlige data.
Mål 1 og 2 er defineret på baggrund af ønsker som studenterrepræsentanter i studienævnet har udtrykt på
studienævnsmøder. Mål 3 er et ønske mange studerende
har efterspurgt hos studiesekretærerne. Mål 4, er defineret med udgangspunkt i KU’s strategi om digitalisering
af arbejdsprocesser og sikring af de
studerendes personlige data, samt KU’s beslutning
om fælles praksis i fælles systemer i forbindelse med
implementering af STADS.
I forbindelse med implementering af STADS, har det
derfor været nødvendigt at omlægge fra manuelle arbejdsgange til systembåret arbejdsgange for at opfylde krav
2 og 4. Når vi tilrettelægger sådanne nye arbejdsgange
er det en afvejning af flere faktorer, der spiller sammen, hvor vi har vægtet de studerendes ønsker højt og
tilgodeset disse i det omfang det var muligt, i forhold til
den eksisterende funktionalitet i STADS. Men når der er
modstridende ønsker, som eksempelvis at de studerende
ønsker en fair og automatiseret holdfordeling, kan vi
ikke samtidig holdsætte de studerende manuelt med
læsemakker. Vi har derfor analyseret det samlede behov,
ønsker og krav for omlægning og udvikling og tilrettelagt
arbejdsgangene så servicen til de studerende bliver bedst
tilgodeset. Vi har i høj grad vægtet at vores service til de
studerende er ensartet og systematisk, således at vores
studerende modtager en lige og fair behandling.
Serviceforbedringer i forbindelse med implementeringen af STADS
Målene beskrevet ovenfor har SSC tilstræbt og opnået i
videst muligt omfang, det har været muligt. De forbedringsforslag, som blev præsenteret på studienævnsmødet
i 2010, er opnået i stor udstrækning. De studerende har
mulighed for at prioritere hospitaler og rul, og i SSC
kan vi se, at det bevirker en udjævning af prioriteterne
på udvalgte hospitaler, som i praksis betyder at flere
studerende får opfyldt deres prioriteter. De studerende
kan prioritere rul og mange har udtrykt begejstring
for at kunne tilrettelægge deres kliniske forløb ikke
kun i forhold til lokalitet, men ligeledes i forhold til en
tidsmæssig placering af
undervisningen. De studerende har desuden haft mulighed for at prioritere hospitaler på semestre, hvor det
tidligere ikke var muligt. De studerende kan se deres
holdsætning 9. august og 9. januar på KUnet og studiesekretærerne sender yderligere informationsmateriale
til de studerende. I SSC har vi derudover indført muligheden for, at de studerende internt kan bytte hold, hvis
de ikke har fået deres prioriteter opfyldt. Arbejdsgange
med holdsætningen er automatiseret og de studerendes
tilmeldinger bearbejdes i STADS, der lever op til de
nødvendige krav om datasikkerhed.
Vi har løbende fulgt op på de konstruktive kommentarer
og input som de studerende har sendt direkte til os og
som har bevirket en forbedring af vores information
og vejledning til de studerende omkring undervisningstilmelding hvor det er blevet påpeget. Det nævnes i
indlægget, at det er blevet mere besværligt og der er
mindre fleksibilitet i forbindelse med undervisningstilmeldingen, men der gives ingen konkrete eksempler
på hvori dette består. Vi er naturligvis meget interesserede i en nærmere beskrivelse af disse områder for
at kunne vurdere behovet for ændringer og forbedringer
og som studerende har man altid mulighed for at sende
en mail med ris og ros.
Desværre har der været periodevis ustabilitet i tilgangen
til STADS og STADS selvbetjening i implementeringsperioden. Dette har påvirket studiesekretærens mulighed
for at færdiggøre holdsætningen og givet forsinkelser
på offentliggørelsen af holdsætningen i foråret 2011.
På daværende tidspunkt var KU i begyndelsen af imple-

menteringen af STADS og derfor kan der forventes en vis
ustabilitet og mindre lukninger for at tilrette systemer
og arbejdsgange. I praksis orienterer vi de studerende
ved lukninger og længerevarende nedbrud (mere end
en dag). Vi beklager, hvis der har været situationer
hvor I som studerende mener, der har været et behov
for orientering, som vi har overset.

SUND’s opfølgning på studieleders tilkendegivelse om ny holdsætningsmodel:
Den videre proces for opfølgning på den tilkendegivelse der blev givet fra studieleder Jørgen Olsen på
studienævnsmøde 2010 om udvikling af en ny holdsætningsmodel, der omfatter læsemakker, har forløbet
således:
•SSC har udarbejdet intern evaluering af den nye
holdsætningsprocedure og implementeringen af STADS
i Foråret 2011
•Jørgen Olsen og Hans Henrik Saxild afholder dialogmøde med de studerende
•SSC har inviteret studerende til fokusgruppeinterviews
og evaluering af læsemakker problematikken.
•(ikke gennemført) Samlet vurdering af behovet for
at fremsætte ønske til KU om udvikling af ny funktionalitet.
Inden implementeringen af STADS i afholder studieleder
for Medicin Jørgen Olsen i oktober 2010 debatmøde med
de studerende. Men der dukkede meget få studerende op
og læsemakkerproblematikken bliver ikke diskuteret.
Efter implementeringen af STADS for tilmeldingen til
undervisning F11 udarbejdede SSC en intern evaluering
af implementeringen af STADS og læsemakkerproblematikken i februar 2011. Vi konkluderede, at mange
medicinstuderende overfor studiesekretærerne havde
tilkendegivet at de var kede af, at de ikke kunne blive
holdsat med en læsemakker. Samtidig var mange studerende positive overfor at de kunne prioritere rul og
bytte hold. SSC havde forventet en stigning i antallet
af studerende der ville benytte sig af muligheden for at
bytte hold, hvilket dog ikke var tilfældet. Stigningen i
holdbytning var minimal og ca. omfang var 10 studerede
pr. semester.
For at evaluere de studerendes oplevelse og etablere
en direkte dialog med de studerende omkring de nye
tilmeldingsprocedurer, planlagde SSC fire fokusgruppeinterviews med de studerende i maj måned 2011. Alle
medicinstuderende blev inviteret på deres alumni-mail,
der blev lagt opslag på infoboard og hjemmeside, samt
lavet nyhedsopslag på SUNDs hjemmesider. Desværre
var der kun en studerende, der meldte sig til fokusgruppeintervievet, som derfor blev aflyst.
Det blev besluttet at gennemføre den igangværende
tilmeldingsperiode til E11 og invitere til dialog efter
studiestart i september. Der blev satset intensivt på at
promovere fokusgruppeinterviews. Alle studerende fik
invitation via mail, der blev lagt opslag på infoboard og
hjemmesider, sat autosignatur i SSC medarbejdernes
e-mail, hængt posters på Panum og postkort udleveret i
SSC. Derudover delte studentermedhjælpere postkort ud
til de studerende på Panum. Studienævn og studieledere
blev orienteret om afholdelsen af initiativet. Der var
planlagt i alt 6 fokusgruppeinterviews i slutningen af
september og begyndelsen af oktober. Der var i alt 3
studerende der tilmeldte sig og deltog i fokusgruppeinterviews. Der er udarbejdet en opsamling på fokusgruppe
interviewet der sendes til studieledere og studienævn
ultimo januar.
Det er vigtigt for den videre proces, at der foreligger et
bredt kendskab til området, som kan tilgodese både de
studerende der ønsker læsemakker og de studerende der
ikke har ønske om at holdsættes med læsemakker.
Udvikling af ny funktionalitet i STADS er en meget
omfattende proces, og kræver som udgangspunkt en
enighed fra KU om at prioritere ressourcer til at udvikle
ny funktionalitet på dette område. På trods af en eventuel egenfinansiering fra SUND, så skal ny funktionalitet
godkendes af STADS samarbejdet, med repræsentanter
fra de involverede universiteter i Danmark. Ligeledes må
ressourceforbruget ved en sådan proces, sammenholdes
med de samlede ressourcer og muligheder, som vi på
nuværende tidspunkt tilbyder medicinstuderende på
den kliniske del af uddannelsen. På andre universiteter
og fakulteter holdsættes de
studerende ud fra et først til mølle-princip, som kræver
meget få administrative ressourcer, eller på baggrund
af prioriteter, men hvor der ikke er mulighed for særlig holdsætning. I administration foretager vi nogle
grundlæggende prioriteringer i forhold til den service
som skal understøtte de studerendes forskellige behov
i deres uddannelsesforløb. Derfor skal det i denne sammenhæng vurderes, om der kan være andre metoder til
at understøtte det læringsperspektiv, som forsvinder for
nogle studerende, når man ikke kan tage det kliniske
ophold med en læsemakker. Vi har på SUND ikke på
nuværende tidspunkt iværksat denne proces, da vi
har fokuseret på implementeringen af STADS, som er
afsluttes ved udgangen af 2011.
Købehavns Universitets vicedirektør for uddannelse
Hanne Harmsens kommer regelmæssigt på besøg på
fakulteterne, hvor hun typisk har møde med både ledelse
og studerende. Sidst Hanne Harmsen har været inviteret
har Studenterforum ønsket at problematikken om læse-

makker skulle diskuteres. Desværre har SUND måtte
aflyse dette møde to gange. Vi er naturligvis ærgerlige
over, at det har været nødvendigt at aflyse de planlagte
initiativer til dialog med de studerende. Hanne Harmsen
vil gerne afholde dialogmøde med de studerende, og
næste møde er nu fastlagt til at blive afholdt 20. februar
2012 kl. 15:30-17:00. Mødet planlægges i samarbejde
med Studenterforum.
Tilmelding til undervisning
Set fra de studerendes perspektiv, foregår tilmelding til
undervisning på et tidligt tidspunkt. Den tidlige tilmelding gør sig også gældende for andre fakulteter og fra E12
vil KU’s fælles tilmeldingsfrister ligge i denne periode.
For at vi kan sikre en tilstrækkelig undervisningskapacitet på hospitalerne, er det afgørende at vi kender
antallet af tilmeldinger i begyndelsen af december/juni.
Vi vurderer først og fremmest antallet af tilmeldinger
og behovet for en evt. øget kapacitet på hospitalerne.
Derudover søger ca. 20-30 % af de studerende om særlig
holdsætning på baggrund af barn, forskning, og deling
af semesteret m.m. Disse kræver en sagsbehandlingsperiode på 3-4 uger og manuelle holdplaceringer af disse
studerende. Vi afventer desuden eventuelle afmeldinger
1. januar/1. august for at mindske frafald på de tildelte
holdpladser på hospitalerne for at forhindre et unødigt
brug af ressourcer på hospitalerne.
På grund af et planlagt systemarbejde på STADS i uge
48, valgte vi at rykke tilmeldingsperioden frem til 5 dage
før normal tilmeldingsperiode. Vi vurderede at det var
hensigtsmæssigt for at sikre at holdsætningen kunne
offentliggøres rettidigt, i tilfælde af at systemarbejdet
skulle blive forsinket.
Implementering af STADS og driftsikkerhed.
Implementeringen af så et stort administrativt system
som STADS, i en organisation af KU’s størrelse, kan
indebære en række lukninger af systemet på grund
af behovet for at opdatere og tilrette uhensigtsmæssigheder, der identificeres undervejs. Derfor har man
som administrativ bruger og som studerende oplevet
en række lukninger i 2011 for at opdatere systemet.
Dette kan blandt andet begrundes med, at der har
været et stort kontinuerligt udviklings og konverteringsarbejde i STADS systemet som har bevirket en
relativ stor frekvens af opdateringer i forbindelse med
implementeringen i hele 2011. Dette er naturligvis beklageligt, men der er arbejdet intensivt på at løse akutte
problemer og placere konvertering og lukninger, så det
er til mindst gene for de studerende og det administrative personale.
KU har, som resultat af tilbagemeldinger på disse lukninger af STADS og den generelle driftsikkerhed, iværksat
et projekt omkring driftsstabilitet af studierelaterede
systemer og tilført yderligere ressourcer til at sikre større
stabilitet og driftsikkerhed i 2012.
Man kan ikke umiddelbart sammenligne RUC og Århus’
anvendelse af og driftsikkerhed med STADS på KU.
RUC har de sidste 20 år anvendt STADS og må derfor
betragtes som i en drift situation og med en stabilitet i
system og arbejdsgange som dette medvirker. Århus Universitet er et år efter KU påbegyndt en implementering
af STADS i et begrænset omfang. Dette har medført at
hvor KU STADS og STADS samarbejdet forud for denne
har haft mange korrektioner og udvikling.
Fremtidig holdsætning for farmaceutstuderende
på SUND’s studerende
I forbindelse med fusionen er der på nuværende
tidspunkt fokus på at planlægning og afholdelse af
undervisning og service til de studerende ikke påvirkes
i nævneværdig grad af fusionen. Der er derfor ikke
på nuværende tidspunkt nogle konkrete planer for
ændringer i holdsætningen for farmaceutstuderende
på apotekerpladser. Dette er et område der vil blive
afdækket og arbejdet videre med i løbet af 2012.
Konklusion
Vi har stor forståelse for, at det for nogle studerende
er en stor fordel at kunne være på hospital med en
læsemakker og det kan have en positiv læringsmæssig
indvirkning. Vi har i midlertidig ikke haft mulighed for
at i mødekomme dette ønske i forbindelse med implementeringen af STADS.
Når vi skal fremsætte et ønske om ændret funktionalitet i STADS er det vigtigt at det er gennemarbejdet og
behovet veldokumenteret. Jo bedre input vi for fra de
studerende, jo bedre er vore mulighed for at fremsætte
et godt forslag – det vil også forbedre vores muligheder
for at vores ønsker kan godkendes og implementeres i
STADS-samarbejdet. Vi vil derfor opfordre jer studerende til at deltage i de workshops som vi tilrettelæger,
med henblik på at indsamle jeres meninger, om netop
disse problemstillinger. Vi vil gerne kigge på de muligheder, der er for at igangsætte en udviklingsproces. Men
vi ved at det kan blive svært, så
det er afgørende, at vi får så stærkt et grundlag at arbejde
videre med som muligt.

Mail til MOK
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MOK modtog denne uge en kæreste mail fra en hidtil hemmelig beundrer!

Hej,
Hvordan har du det i dag? Jeg håber du har det godt. Mit navn er Luwisa Konta. Jeg er single pige søger ærlig og
venlig person, en som jeg kan partner med. Jeg er ligeglad med om din farve, etnicitet, status eller køn. Efter dit svar
på denne mail vil jeg fortælle dig mere om mig og sende dig mit billede. Jeg sender dig denne skønne mail, med et ønske
om stor lykke. Jeg glæder mig til at høre fra dig snart.
Varm hilsen
Miss Luwisa Konta
Hello,
How are you today? I hope you are ﬁne. My name is Luwisa Konta. I am single girl looking for honest and nice person,
somebody who i can partner with. I don’t care about your colour, ethnicity, Status or Sex. Upon your reply to this
mail I will tell you more about myself and send you my picture. I’m sending you this beautiful mail, with a wish for
much happiness. I am looking forward to hear from you soon.
Warm regards,
Miss Luwisa Konta
Vi håber på redaktionen, at dette kan blive til noget stort, men må desværre se i øjnene, at denne hemmelige beundrer
blot er endnu en af de mange bejlere til Peter James. Dette forklarer også den tosprogede mail..
I et anfald af jalousi har dagens redaktion derfor valgt at fjerne Peter-James billede fra bladet!
David/MOKred

Studenterpræsten
Uge 6: Gode tilbud fra studenterpræsten

________________________________________
Føljeton: Trosbekendelsen II – og om at lære udenad.
En tvivlsbekendelse.
Jeg er temmelig dårlig til at lære udenad. Måske er
jeg simpelthen indrettet sådan. Måske er det noget
ved udensadslære, der er mig imod. Måske øver jeg
mig bare ikke nok. I hvert fald rammes jeg ofte af et
lille skamfuldt stik, når jeg skal præstere noget, som
jeg ”bør” kunne udenad.
Her taler vi særligt om intellektuelle præstationer, for
jeg har erfaret, at ny kropslig udenadslære – fx trinene
i en særlig dans – kan godt lagre sig i mig efter et antal
gentagelser og hentes frem ved en senere lejlighed.
Måske er der noget andet på færde her. Eller også er det
det samme, men anderledes på den måde at små ”skønhedsfejl” i en dans i mange tilfælde kan bortforklares
som variationer eller udslag af kunstnerisk frihed. En
berigelse af den originale ”remse”. Så nemt slipper man
sjældent, når der er tale om at lære ord udenad.
Her SKAL hvert ord være rigtigt; i den rigtige
rækkefølge; rigtige endelser og småord. Ikke mindst
i kirkelige sammenhænge kan helt små ændringer i
øjnene på en alvorlig Holger Fortolker betyde forskellen på liv og død.
En præst blev i 1999 fradømt retten til at fungere som
præst, fordi han ville døbe børn ”til” treenigheden og
ikke ”i” treenighedens navn, som det er formuleret i det
autoriserede dåbsritual. Her var der godt nok ikke tale
om, at præsten ikke kunne sit rituals ordlyd udenad,
men giver alligevel et fingerpeg om, hvor vigtige også
helt små ord er, og om hvor alvorlige konsekvenser det
kan få, hvis man ikke har styr på dem.
Måske er det en blanding af præstationsangst og
stemmen fra min indre Rasmus Modsat, der gør, at
jeg i kirken altid er ca. et splitsekund bagefter, når
trosbekendelsen skal siges højt i fællesskab. Måske er
det også noget med, at det selv efter mange års øvelse
i at tolke ordlyden hen til en mening, som jeg kan stå
inde for, er svært for mig at sige højt, at jeg tror på
”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige
liv” og alt det andet hokus pokus.

Jeg arbejder stadig på sagen. Jeg arbejder på at tillade
mig selv at lære og sige ting udenad, som jeg ikke
nødvendigvis forstår til bunds. Jeg øver mig i at sige
ordene i trosbekendelsen som den rituelle og poetiske
formular det også er. Jeg prøver at huske trygheden
og skønheden i, at jeg ved at sige ordene indskriver
mig i et fællesskab, som ikke er afhængigt af min
mentale kapacitet. Jeg prøver - og lykkes somme tider
med – at tage springet ud på troens og tillidens dybe
vand. Med skønhedsfejl, mangler og variationer. Jeg
tvivler. Jeg tror.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder
________________________________________
Semesterstartkoncert med Mads Vinding og Magnus
Hjort
Mads Vinding er én af vore mest kendte bas-spillere
med mere end 600 pladeudgivelser bag sig. Han har
modtaget tre Grammy’er for bedste cd i år 2000 i både
jazz- og folk-kategorien; Django D’or prisen som Master
of Jazz vandt han i 2007 og i 2008 modtog han Dansk
Musikerforbunds Hæderspris.
Magnus Hjorth er født i Sverige men har siden 2004
boet i København. Han er en utroligt aktiv musiker
i både det danske og svenske musikmiljø, og spiller
både med sin trio og i eget navn blandt andet i DR
Big Band og i det kritikerroste svenske Monday Night
Big Band.
Tid: tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2200 N
Pris: Koncerten er gratis.
________________________________________
Ædegilde før Fastelavn
Fredag inden fastelavn gør vi lidt ekstra ud af den
ugentlige fredagsfrokost. Vi gør frokosten til et ædegilde, og der vil bl.a. være flæsk, bollemælk, king cake og
strutter - og chokoladefontæne med frugt. Ved at spise
grundigt igennem vil vi både undgå rygsmerter i det
kommende år og blive klar til at faste frem til påske.

Tid: fredag den 17. februar kl. ca. 13.15 (efter studentergudstjenesten i Trinitatis Kirke)
Sted: Studenterlokalerne, St. Kannikestræde 8, 1.
sal, 1169 K
Pris: kr. 20 for frokost; øl kr. 5. Adgang til chokoladefontænen er gratis, hvis du er udklædt eller iført maske.
Ellers koster den kr. 20.
Tilmelding: er nødvendig. Hvis du IKKE har deltaget i
semesterets foregående frokoster, bedes du tilmelde dig
til Lise på lotz@adm.ku.dk eller på tlf.nr. 53 53 61 31
senest den 15. februar. Tilmelding via Billetto (http://
www.billetto.dk/da/events/aedegilde) er også mulig.
________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst,
og du kan bl.a. bruge ham til personlige samtaler. Du
bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym.
Du bliver ikke registreret.
Studenterpræsten kan også foretage kirkelige handlinger som bryllup og dåb, og han kan fungere som
ressourceperson i forbindelse med fx etiske problemstillinger.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
find ham på kontoret i hans træffetid.
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
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

Studievejledning
Februar 2012
Dag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

Dato
7/2
8/2
9/2
9/2
10/2

Telefontid
17.00 – 18.00
16.15 – 17.15
12.00 – 13.30
15.00 – 16.00
9.00 – 10.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

13/2
14/2
15/2
16/2
16/2
17/2

15.30 – 16.30
11.15 – 12.15
13.00 – 14.00
15.00 – 16.00
12.15 – 13.15

Studievejledningen for Medicin
Træffetid
15.00 – 17.00
17.15 – 19.15
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
14.15 – 16.15
13.30 – 15.30
12.15 – 14.15
16.00 – 17.30
13.00 – 15.00
13.15 – 15.15

Uge 6 - 7
Vejleder
Ole Kruse
Sedrah A. Butt
Natasja Tholstrup Bomholdt
Pernille Heimdal Holm
Anine T. W. Skibsted

Studium
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin

Anine T. W. Skibsted
Sedrah A. Butt
Ole Kruse
Ole Kruse
Anine T. W. Skibsted
Pernille Heimdal Holm

Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
Medicin
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Bacheloropgave, kandidatspeciale og
OSVAL II
Husk tilmelding til bacheloropgaven og OSVAL II, hvis du vil
forsvare din opgave dette semester. Ved kandidatspecialet skal
man i stedet udfylde en specialekontrakt.
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. februar og
aflevere forsiden til opgaven i Studie service centeret senest
d. 1. marts. Husk at gemme en kopi af forsiden, da den skal
afleveres igen sammen med opgaven.

Hvis det ikke er sket automatisk, kan du tilmelde dig fagene
”Bacheloropgave” eller ”OSVAL II” på Absalon ved at søge efter
Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledning
det i fagkataloget. Her finder du en masse nyttige oplysninger
Personlig
samtale
kan
bestilles
via
www.medicin.ku.dk/vejledning
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
som emnekatalog, tidsfrister for til- og afmelding, hvornår
Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en ledig tid!
eksamenskontoret sidst skal have din karakter fra vejleder og
International
vejledning:
International
vejledning:
faglige
er på
kontoret iibygning
33.05.
hver dag,
hvor
du er
velkommen
at komme forbi
Vi kan
dog eller
af og tilringe.
være tilVi
møder,censor,
så hvis du
vil værekriterier
sikker på for opgaven og meget mere.
Vi erVipå
kontoret
bygning
33.05.
hver
dag,
hvor
du er til
velkommen
tileller
at ringe.
komme
forbi
fange
evt. til
lavemøder,
en aftaleså
pr.hvis
mail/telefon.
kan at
dog
af os,
og kan
til du
være
du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr.
Bemærk at det kun er studerende på 2003 kandidat studieordKontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:
mail/telefon.
ningen, der skriver OSVAL II. Studerende på 2009 kandidat
Kontakt Eva
Maryl
(evma@sund.ku.dk)
/tlf.
35
32
75
28
for
information
om:
Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa
studieordningen skal skrive et kandidatspeciale. En OSVAL II
•
Erasmus-udvekslingsaftaler
til
studieophold
i
Europa
Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land
kan afleveres når som helst på kandidatdelen, hvorimod et kanOversøiske
aftaler
i
Brasilien
og
Japan
•
Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land
didatspeciale kun kan afleveres på sidste studieår, medmindre
•
Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan
den skrives i forbindelse med et forskningsprojekt.
Kontakt
Martin
Ellermann
(martinel@sund.ku.dk
)
/tlf.
35
32
71
07
for
information
om:
Kontakt Martin Ellermann (martinel@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 71 07 for information om:
•
Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
Når man skal skrive et kandidatspeciale, uden at det er i forbinOversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)
•
Selvarrangerede
studieophold
Selvarrangerede
studieophold
delse med forskning, skal man udfylde en specialekontrakt med
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER!
DER TAGES FORBEHOLD
FOR ÆNDRINGER!
sin vejleder,
og denne fungerer automatisk som tilmelding til
Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer: 28 75 70 89
e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.05.04

Studievejledningen for Medicin:
Den Internationale
Studievejledning
eksamen. Man
skal altså ikke særskilt tilmelde sig eksamen.
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 28 75 70 89
telefonnummer:om
35 32
75 28
Oplysninger
kandidatspecialet
kan findes på forsiden af
e-mail: evma@sund.ku.dk
telefonnummer: 35 32 75 28 e-mail: studievejl-medicin@sund.ku.dk www.medicin.ku.dk
– i bjælken om uddannelsen.
træffetidslokale
er:
33.05.04
træffetidslokale
er:
33.05.
e-mail: evma@sund.ku.dk
træffetidslokale er: 33.05.
Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin

Eksamen – tilmelding og afmelding
Her kan du få et overblik over fristerne og reglerne omkring tilmelding, afmelding
og reeksamen.
Tilmelding
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. januar til 15. februar. Bemærk at du skal opfylde
adgangskravene til eksamen, ved f.eks. tidligere at have deltaget i undervisningen.
Hvis du er i tvivl, så spørg os eller tjek i din studieordning.
Framelding
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, kan du ikke nødvendigvis gå til reeksamen. Man skal
altid deltage i, eller være syg til en ordinær eksamen, før man kan deltage i en
syge-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.

Denne uges stribe i MOK.

Syge-/ reeksamen
Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i sidste hele uge af juli eller første
hele uge af februar. Det vil sige fra mandag d. 6. februar til søndag d. 12. februar
2012. 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!
Eksamensforsøg
Man har 3 eksamensforsøg, så husk at bruge dem med omtanke. Man kan ikke
forvente at få dispensation til flere forsøg. Det er altid en god ide at komme ind og
snakke med os, inden du bruger dit sidste forsøg.
Hvis man ikke består eksamen…
Kan man inden for 10 dage efter karakteropslag afmelde sig sin plads på det næste
semester. Dette gælder både efter ordinær og syge-reeksamen. Ved nogle semestre vil
man automatisk blive frataget sin plads, hvis dumpning af eksamen betyder, at man
ikke overholder indtegningsbetingelserne. Tjek din studieordning eller spørg os.
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
Venlig hilsen Studievejledningen for Medicin
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FaDLs vagtbureauet
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

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

ANNONCER
EKG- og stikkerhold 1601 på RH
søger 1 nyt medlem

Blodprøvetagningshold 1605 –
Frederiksberg

Vi er et velfungerende hold på 5 personer,
der søger et nyt holdmedlem pr. 1. Marts 2012.

Kan du lide en god løn, varierende vagttyper og et godt
holdfællesskab? ja så er dette nok noget for dig.

Vores arbejdsopgaver går ud på at tage EKG og blodprøver på onkologiske patienter, der henvises fra forskellige afdelinger på RH.
Vi har eget ambulatorium i stueetagen med tilhørende
venteværelse, hvor patienterne selv ﬁnder hen, så der er
intet patientopsøgende arbejde.

Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Frederiksberg Hospital søger 2 nye stikkere med ansættelse
1/3-2012, og 1 ny stikker med ansættelse 1/4-2012.
Arbejdet foregår i ambulatoriet, rundt på afdelingerne
på Frederiksberg Hospital og ude i patienternes hjem.
Vi tager både blodprøver og EKG.

Vores ambulatorium er åbent man-fre fra kl. 9.00 til 12.45,
hvor hver vagt dækkes af én person, så man arbejder
alene. Derfor skal du kunne lide at have travlt og arbejde
under et vist tidspres, da der især mandag og tirsdag er
mange ventende patienter.

Arbejdstiden og vagttyperne varierer afhængig af hvilken
vagt der dækkes.
Således: Alm. Stikkervagter kl. 8.00-13.00/14.00/15.00,
én EKG vagt kl. 7.45-14.00 samt én aftenvagt kl. 18.0022.00 på hverdage. Kortere og længere vagter dækkes
i weekenderne.
EKG vagter, weekend- og aftenvagter samt vagter på
hospitalsafdelingerne kan tages når en vis rutine i blodprøvetagning og EKG-optagelse samt arbejdsgangen i
ambulatoriet er opnået

Vi har et rigtig godt samarbejde med det primære blodprøvetagningssted på RH og med vores stamafdeling
5013.
Vi holder holdmøde én gang om måneden, hvor vi
fordeler den kommende måneds vagter og bagvagter.
Krav:
- Du skal min. have 250 SPV-timer
- Du skal kunne tage min 4 vagter og 4 bagvagter pr.
mdr.
- Du skal være selvstændig og ﬂeksibel
- Du skal være villig til at tage vagter i eksamensperioden
- Du skal blive på holdet min.  år, gerne længere
- Du skal have et gyldigt akkrediteringskort
- Stikkererfaring foretrækkes.
- Du skal kunne deltage i holdmøde midt i Februar.
Løn: SPV-holdløn
Der vil være 2 vagter med lønnet oplæring i at tage
EKG, blodprøver og i brugen af LABKA. Disse vil ligge i
slutningen af Februar.

2 lønnede oplæringsvagter aftales ved holdmødet
Vi har bagvagtsordning ved sygdom
Betingelser for ansættelse:
Min. 300 SPV-timer
Du skal kunne tage 4-5 vagter + 1-2 bagvagter
om måneden hele året
Du skal kunne deltage i holdmødet d. 21/2,
hvor vi planlægger vagter for marts
Du skal kunne blive på holdet min. 6 mdr.
Du skal kunne tage ansvar og vide at arbejde
på hold kræver en vis holdånd
Du skal være villig til at arbejde i eksamensperioden
Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgere med relevant erfaring prioriteres højere

Ansøgningsfrist: 10. Februar 2012 kl. 12.00 Ansøgningsskema ﬁndes på www.fadlvagt.dk, - tilmelding til hold
-husk at mærke den ”hold 1601”.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
holdleder Morten Sejer Hansen på morten_sejer@yahoo.
dk

Ansøgere bedes desuden om at sende en motiveret ansøgning til Astrid Bruun, FADLs vagtbureau:
ab@fadl.dk og til holdleder Kasper Meidahl Petersen:
kaspermeidahl@gmail.com.

Ansøgningsfrist: d. 17/2-2011, kl. 8.00 (med angivelse
af semestertrin)

Yderligere info: Hvis du har behov for uddybende information, kan du kontakte holdleder Kasper Meidahl
Petersen på kaspermeidahl@gmail.com

Ansøgningen sendes via www.fadl-vagt.dk - København
– tilmelding til hold - Mærk 1605.

Lektion 3*: Tirsdag
27/03
KL. 10.00 via
Onsdag
28/03
www.fadlvagt.dk
Lektion 6*: Torsdag 29/03
HVH

FORÅR 2012

HOLD C
Orientering Onsdag
14/03
Lektion 1: Torsdag 15/03
Lektion 2*: Lørdag
17/03
Søndag
18/03
Lektion 4: Mandag 19/03
TILMELDINGSFRIST:
Lektion 5: Tirsdag
20/03
TIRSDAG DEN 21/02

16.30-17.30 VB
16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
09.30-14.00 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-20.30 HVH

16.30-21.00 HVH
16.30–18.30

18.30-20.30 HVH
16.30-18.45 HVH
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 21., 22., 23. eller 26/3
2 dage på følgevagt: 14. + 15/4 eller 21. + 22/4
Prøve*:

Mandag

02/04

HOLD D
Orientering Onsdag
11/04
16.30-17.30 VB
Lektion 1: Torsdag 12/04
16.30-20.30 HVH
Lektion 2*: Lørdag
14/04
09.30-14.00 HVH
Søndag
15/04
09.30-14.00 HVH
Lektion 4: Mandag 16/04
16.30-20.30 HVH
TILMELDINGSFRIST:
Lektion 5: Tirsdag
17/04
16.30-20.30 HVH
ONSDAG DEN 21/03
Lektion 3*: Tirsdag
24/04
16.30-21.00 HVH
KL. 10.00 via
Onsdag
25/04
16.30-21.00 HVH
www.fadlvagt.dk
Lektion 6*: Torsdag 26/04
16.30–18.30
HVH
18.30-20.30 HVH
Prøve*:
Mandag 30/04
16.30-18.45 HVH
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
8 timer på operationsgang: 18., 19., 20. eller 23/4
2 dage på følgevagt: 05. + 06/5 eller 12. + 13/5
HOLD E
Orientering Onsdag
09/05
Lektion 1: Torsdag 10/05
Lektion 2*: Lørdag
12/05
Søndag
13/05
Lektion 4: Mandag 14/05
TILMELDINGSFRIST:
Lektion 5: Tirsdag
15/05
TIRSDAG DEN 17/04
Lektion 3*: Torsdag 24/05
KL. 10.00 via
Tirsdag
29/05
www.fadlvagt.dk
Lektion 6*: Onsdag
30/05
HVH

16.30-17.30 VB
16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
09.30-14.00 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-20.30 HVH
16.30-21.00 HVH
16.30-21.00 HVH
16.30–18.30

18.30-20.30 HVH
16.30-18.45 HVH
18.45-21.00 HVH
* = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer
Hertil kommer:
8 timer på operationsgang: 16., 21., 22. eller 23/5
2 dage på følgevagt: 02. + 03/6 eller 09. + 10/6
Prøve*:

VT KURSER (INKL. BVT)

16.30-21.00 HVH

Torsdag

31/05

FaDLs vagtbureauet
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basisgrupper

Grønlandsgruppen under IMCC
arrangerer kliniske ophold i
Grønland af 1 måneds varighed
Klinikophold 2012/13 Grønland
(april 2012 – marts 2013)

Alle, der har bestået 8. semester, kan ansøge om pladserne.
Ansøgningsfristen er 20/2 2012.
Nuuk lægeklinik:
2 pladser i hver måned i maj 2012 - september 2012.
Eksklusiv kost og logi.
Aasiaat:
2 pladser hver måned i april 2012 - marts 2013.
Eksklusiv kost og logi.
Ilulissat:
2 pladser hver måned i maj 2012 - oktober 2012.
Inklusiv logi. Eksklusiv kost.

Klinikophold i Grønland satte turbo
på indlæringen
Fire ugers klinikophold på Ilulissat Sygehus i Grønland
bød på et konstant bombardement af nye udfordringer
og nye sygdomme.
Marius Kløvgaard
IMCC Grønland
Hjertestop, vaginal ultralydsskanning, abort, fjernelse af modermærker,
fuld neurologisk undersøgelse,
vaccinering, indstilling af
røntgenapparat samt
kiggen i øre
og hals og
lytten på
hjerte og
lunger.
Listen over
erfaringer,
som et fire
ugers klinikophold på sygehuset i Ilulissat – Grønlands tredjestørste
by beliggende midt på øens vestkyst – puttede i bagagen, er lang.
For mit valgfrie klinikophold efter 8. semester på
medicinstudiet på Ilulissat Sygehus viste sig på flere
måder at blive et stort ophold med en nærmest eksponentiel stigende læringskurve.
Konstant blev jeg bombarderet med nye, og til tider
mystiske og sjældne sygdomme, og konstant gav de
fem læger på sygehuset plads til, at jeg kunne komme
med i forreste række, suge til mig og få tingene i
hænderne.
Samtidig var der altid godt med supervision. Aldrig
blev jeg ladt alene med en patient uden selv at sige
god for det.
Min første gang
Når nu ansvaret var så let tilgængeligt, var det svært
ikke at tage det.
På den måde fik jeg hurtigt lagt mit første snit med
skalpellen og syet mine første sting. Jeg fik lavet
min første gynækologiske undersøgelse og lagt min
første spiral. Jeg fik taget min første portiobiopsi og

Sisimiut:
1 plads i juni 2012 og juli 2012.
Inklusiv kost og logi.

Vil du høre om et
spændende sundhedsprojekt i Indien?

Qeqertarsuaq:
1 plads i hver måned marts 2012- maj 2012 og september
2012- december 2012.
Eksklusiv kost. Bolig (incl. vand, varme og el) for 115 kr.
pr. døgn.

Kom til uforpligtende info-møde hos
3om1 mandag d. 13/2 kl. 16 i Lille
Mødesal/Sofastuen.

Maniitsoq:
1 plads i hver måned i april 2012- marts 2013.
Inklusiv logi. Eksklusiv kost. Den studerende skal fremsende
rejseplan til hospitalet, når denne foreligger.
Der kan ske opdateringer af denne liste, så tjek også www.
imcc.dk.
Interesseret?
Du skal sende en motiveret ansøgning.
Find ansøgningsskema på imcc.dk (vælg Udveksling og
klinikophold) og send det til os!
Her kan du også læse beretninger fra andre studerende.

lavet min første rektoskopi. Og jeg fik set min første
trichomonas vaginalis i mikroskopet og jagtet min
første fnatmide.
Ja, jeg kunne blive ved.
Faktisk blev klinikopholdet i Grønland nærmest en
tour de force i mit første dit og mit første dat.
For sygehusene i Grønland favner bredt – rigtig
bredt.
Som doktor i Grønland skal man kunne stort set alt.
Derfor blev kunsten som nysgerrig medicinstuderende
– og faktisk også som nysgerrig læge – at sige stop til
sig selv og indrømme eller erkende, at den her
patient havde jeg ikke
viden og erfaring nok
til at behandle.
På den anden side kan
man som læge i de mindre grønlandske byer
ikke sige fra til alt det,
man ikke lige har hundrede procent styr på.
Det er den hårfine balance, man også skal
mestre, når man arbejder i de øde egne langt
mod nord.
For hjælpen er ikke
altid lige om hjørnet.
Det samme gælder redningshelikopteren.
Der skal nemlig temmelig meget til, før patienterne på
de mindre grønlandske hospitaler bliver hentet og fløjet
til landssygehuset i Nuuk, viste det sig.
Selvfølgelig ikke når det gælder liv eller død.
Men allerede ved patientkategorierne lige under – som
altså stadig er ret dårlige patienter – begynder der at
blive sat spørgsmålstegn ved, om evakueringsteamet
nu også skal sendes på vingerne nu
og her.
Mange patienter
på et lokalsygehus i Grønland
kommer således
først til specialisterne i Nuuk
med den næste
ledige afgang med
Air Greenlands
rutefly. Også selv
om den første ledige afgang er om

Dr. Sujit, læge fra Kolkata og stifter af
projektet vil holde et spændende oplæg
om 3om1’s projekt i Kolkata og om sundhedsudfordringer generelt i Indien.
Du kan også høre mere om dine muligheder for at komme til Indien som frivillig
og støtte projektet.
Der vil være kaffe og kage og hygge;-)
Kom glad! 3om1

tre eller fem dage.
Forskellige patienter
Indtil patienterne sendes videre, ligger de sammen
med hospitalets andre patienter i de i alt 23 senge på
sengeafsnittet på Ilulissat Sygehus. Sengeafsnittet er
blandet kirurgisk og medicinsk, så her handler det om
at være omstillingsparat og fagligt bredt funderet.
Som medicinstuderende er en sådan blanding et rent
slaraffenland. Det er meget lærerigt at opleve så mange
forskellige patienter, både akutte og kroniske.
Dertil har sygehuset i Ilulissat en skadestue og en
række ambulatorier, hvor lægerne tager imod byens
borgere på linje med en alment praktiserende læge
i Danmark.
Også her er sygdomsviften bred. Og der er især i
ambulatorierne, at man som medicinstuderende på et
grønlandsk sygehus får set, undersøgt og behandlet de
mange forskellige patienter.
Fyldt bagage
Det var således med rygsækken fyldt med konkrete
færdigheder samt et indblik i en anden måde at skrue
et sundhedsvæsen sammen på, at jeg efter fire uger
stemplede ud på Ilulissat Sygehuse.
Opholdet havde vist mig, at hvis man har mod på at
arbejde selvstændigt og med lidt af det hele, så er
Grønland lige sagen.
FAKTA
Sådan kommer du af sted
Via IMCC Grønland kan man komme i et fire ugers
klinikophold på en række af Grønlands sygehuse.
For at komme af sted skal man have bestået 8. semester
på medicinstudiet.
Desuden skal man være villig til at indgå i det daglige
arbejde på sygehuset. Så selv om der i løbet af klinikopholdet vil være rig mulighed for
at lege turist i Grønland, forventes
det primære formål med turen at
være lægefagligt.
Find pladsliste samt ansøgningsskema og læs mere på: imcc.
dk (under udvekslings- og klinikophold)
Ansøgningsfrist for klinikophold i
2012 er den 20. februar 2012.

basisgrupper
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FFF – Førstehjælp For Folkeskoler

Kick-Off

-Danskere er generelt jævnt pølle til førstehjælp.

SATS, panums hurtigste basis gruppe, holder Kick-Off arrangement d. 25. feb. kl 10 – 16.

FFF er et forsøg på at gøre den fremtidige generation af midaldrende danskere rock’n’resuscitation til førstehjælp.
FFF er et sammensurium af medicinstuderende fra høje
som lave semestre, der underviser folkeskoleelever i
førstehjælp.
Det eneste dit liv behøver, er at deltage i en FFF uddannelses-weekend i løbet af semesteret – derefter kan du
sammen med FFF docere din førstehjælpsviden til de
københavnske folkeskoleelever.
Vi underviser én til flere klasser af gangen i formationer
af 3-4 studerende.
Undervisningen er gratis for folkeskolerne, og responsen har indtil videre været mind-roof-cracking positiv.

Tag din læsemakker under armen og lær noget om gennemgang af
akutte patienter vha. ABCDE, behandling af shock, rundvisning
på rigshospitalets traumecenter og prøv kræfter med intubation
og venflonanlæggelse.
Tilmelding kan ske på SATS hjemmeside www.sats-kbh.dk fra
mandag d. 13/2.
Har du spørgsmål kan du kontakte os på: m.k.malling@gmail.com
eller lasse.l.olsen@gmail.com
Tilmelding sker som først til mølle. Der er begrænset antal pladser.
Arrangementet er også åbent for ikke-SATS medlemmer og henvender sig primært til studerende på den første del af studiet.

Livsvigtig information om aktiviteter i FFF:
Vi opfatter alle forårs-semesteret som en nitrilhandske – når manus albus* placeres intra-nitrielt
fremstår manus straks svedig, blå og pumpet med veltilpashed! Centralt i denne aura af veltilpashed fyldes manus med et uventet behov for initiativ og nysgerrighed (ikke så uventet) rettet mod
Førstehjælp For Folkeskoler, FFF.
Hvis du opfatter dig selv som en nitrilhandske, er du per definition forpligtet til at komme til
FFF månedsmøde d. 15/2 kl. 17 i Studenterhuset.
Er du endnu ikke nået til nitrilhandske-stadiet i din selvopfattelse på dette semester, er du stadig
velkommen, da vores nitril-handske-detektor undtagelsesvist er dysfunktionel.
Nitril-handske-detektoren forventes helbredt for sin defekte tilstand, når vi
medio marts holder semesterets første Uddannelsesweekend. Tilmeldingen til Uddannelsesweekenden vil blive annonceret i MOKness nogle uger i forvejen.
Derfor skal du reloade din nitrilgun og klargøre til tilmelding, da dette livsopretholdende event er
begrænset til ca. 30 pladser!
* eller nigra - afhænger givetvis af dine genetiske prædispositioner eller brug af ”tan in a can – the
hand version”

Hvordan kommer man i gang med at forske ?
Semesterets første PUFF månedsmøde finder sted
tirsdag d. 7/2 kl. 16.15 i Store mødesal.
Alle medlemmer og andre interesserede er velkomne!
Kom og hør lidt om foreningen, og hvordan du selv kan komme i gang med forskning.
PUFF holder månedsmøder den første tirsdag i hver måned med oplæg, hygge og foredrag.

Er du også interesseret i psykiatri???
PMS holder intromøde tirsdag d. 14/2 kl. 17 i Studenterhuset
I PMS synes vi, at psykiatri er enormt spændende, og vi arbejder
for at udbrede interessen og kendskabet til psykiatri blandt vores
medstuderende. Hvis du tror, det kunne være noget for dig, eller
hvis du bare har lyst til at høre lidt mere om vores basisgruppe,
så kig forbi til intromødet!
Dagsordenen er:
1. Velkommen til nye
2. Siden sidst
3. Semesterets foredrag og arrangementer
4. Planlægning af Journal Club
5. Fagligt oplæg
6. Evt.
Alle er velkomne og vi glæder os til at se dig.
Mvh PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende

Se mere på www.puffnet.dk

Dyk med HAJER med PUC!
Tag med PUC til Kattegatcentret i Grenaa, hvor vi skal
dykke med hajer i det store Oceanarium!
Vi tager afsted om morgenen søndag 29. april og er hjemme igen sen
aften samme dag. Du skal blot være OW dykker for at kunne deltage.
I turen er inkluderet:
- frokost
- færge og transport
- dyk i Oceanarium
- guidet tur rundt i centret
- dykkerudstyr
Prisen er 875 kr.
Der forudsættes medlemsskab/indmeldelse i PUC.

Tilmeldingsfrist 15. februar 2012, eller så længe pladser haves.

Læs mere om Kattegatcentret og hajerne: www.kattegatcentret.dk
Info og tilmelding: info@puc.nu

PUC er en “full-service” dykkerklub,
med lokaler, klubmøder, svømmehalstider, dykkerudstyr, kompressor og egen
dykkerbåd.
PUC er en klub især for studerende; du
kan blive medlem til en pris på kun 1/3
af, hvad du ellers skulle give i en tilsvarende anden klub.
Medlemskab i PUC inkluderer medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund,
inkl. kollektive forsikringer og dykkerblad; som medlem af PUC har du en
gratis kollektiv dykkerforsikring!
PUC er en frivillig forening; klubben
eksisterer kun grundet dine medstuderendes forbrug af mange timers frivillig
arbejdskraft.
Indmeldelse og årligt kontingent udgør
for studerende 200 kr. / 750 kr.
Meld dig ind på www.puc.nu

Går du også rundt og fryser? Trænger du til kærlige mennesker
at varme dig på? Eller trænger du bare til en hjemmebagt bolle
og en kop varm kakao med flødeskum efter en lang studiedag i
Københavns sibiriske kulde?
Så tag en ven i hver hånd og kom ONSDAG D. 8., når Kristne
Medicinere skyder det nye semester i gang! Vi mødes ved hovedindgangen kl. 16.30 og går umiddelbart derefter over i vores lokale
i Studenterhuset og hygger. Senere tager vi hjem til Refsnæsgade
41 og spiser aftensmad sammen.
Skriv til Nadja på 60600918 hvis du vil spise med om aftenen eller
tilmeld dig Facebook-eventet ”Semesterstartsboller og –kakao”.
Alle er velkomne!
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Er du på udkig efter et studierelevant job?
Virksomheden Prescriba søger medicinstuderende på min. 7. semester til
at foretage sundhedstjek i forskellige virksomheder.









































Som sundhedskonsulent for Prescriba vil du komme til at tage følgende fysiologiske målinger:
Kropsvægt
Blodtryk
Body Mass Index
Fedtprocent
Triglycerid-niveau
Blodsukker
Taljeomkreds/hofteomkreds
Kolesterol (total, HDL og LDL)
Derudover skal du varetage en konditest og en motiverende samtale,
h v o r
der tages udgangspunkt i medarbejderens behov for vejledning inden for sundhed, motion, kost
og stressvejledning.
Arbejdsbyrden kan variere meget i perioder, og du vil få tilbudt arbejde 4-6 uger før du skal ud
i en given virksomhed. Da vi har et netværk af sundhedskonsulenter kan du meddele, hvornår
du kan arbejde, og vi forsøger at lave en arbejdsplan ud fra dette.
Om dig
• Stud.cand.med i medicin – min 7. semester
• Åben og udadvendt
• Gode kommunikationsegenskaber
• Kunne arbejde selvstændigt
• Fleksibel og gå-på-mod
• Erfaring fra klinik
• Erfaringer inden for emner som kost, motion, stress, fysioterapi, livsstilssygdomme er en
fordel.
• Fordel hvis du kan arbejde i uge 19,20, 21 og 22 (angiv i ansøgningen om du kan arbejde i
disse uger)
Løn og ansættelsesvilkår
Alle sundhedskonsulenter er timelønnede. Derudover er det obligatorisk at deltage i vores 1 dags
undervisningsforløb – hvor du vil få vejledning og indblik i arbejdet som sundhedskonsulent.
Næste 1 dags undervisningsforløb er i slutningen af februar.
Er du interesseret i jobbet?
Hvis du er interesseret i jobbet fat pennen - og skriv en kort ansøgning og send dit CV senest d.
6. februar til stine@prescriba.com - skriv emnefeltet i mailen ‘Job som sundhedskonsulent’. Der
vil være jobsamtaler i hurtigst muligt derefter. Hvis du har nogle spørgsmål i forhold til jobbet
kontakt Stine Kromann-Larsen på 39 17 89 87.
Læs mere om os og vores sundhedstjek på www.prescriba.com under ‘Sundt arbejdsliv’.

L O N E S C H M I D T O G A N J A P I N B O R G ( R E D.)

FERTILITET
&

SUNDHED

FERTILITET
& SUNDHED
REDIGERET AF LONE SCHMIDT OG ANJA PINBORG

Bogen beskriver centrale emner inden for reproduktiv sundhed,
bl.a. forskellige årsager til fertilitetsproblemer, muligheder for
assisteret befrugtning, resultater af behandling, helbredet
blandt børn, der er blevet til ved disse behandlingsmetoder
samt de sociale og følelsesmæssige konsekvenser af ufrivillig
barnløshed.

KR. 278,00 (VEJL.) 288 SIDER
M u nks ga a rd

LÆS MERE PÅ WWW.MUNKSGAARD.DK
HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV.

NYHED

annoncer
Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO
ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) afdeling
for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og afdelingen for ØNH
på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der i Juni 2012 kan sendes 2 stud.
med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH
på Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA.
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen
på lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og
vil have de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO.
Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet
i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
• Du har en “Student malpractice insurance” (ex. via
FADL/CODAN)
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
• Dokumentation for “Student malpractice insurance”
til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
(mærk kuverten Harvard Medical School).
Deadline er 26.03.12 kl.12.00. Opholdet er skemalagt
til Juni 2012.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.
Info-møde afholdes 14.03.12 kl.15.15 I Konf.rummet
på ØNH afdelingen, Rigshospitalet.
I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af nedenstående kontaktet:
Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@rh.
regionh.dk

HAR DU MISTET TO FINGERRINGE??

Fredag d. 3/2 fandt jeg to sølvringe hængende
på en knage på pigetoilettet ved biblioteket.
Hvis dette er dine (og du savner dem), så
send en sms/ring til mig (Maria) på tlf. 61
66 34 26. For god ordens skyld skal du lige
beskrive ringenes nærmere udseende, så de
ikke havner i hænderne på den forkerte.

Teknisk Assistent (TA) søges til
Mikroskopisk Studiesal
Arbejdet som TA består i at åbne/lukke
Mikroskopisk Studiesal (Undervisningslokalerne 15.2.15 og 15.2.23), løse diverse
praktiske opgaver såsom vedligeholdelse af
mikroskoper, oprydning osv. på salen samt – i
det omfang man vil – hjælpe de studerende
med at spotte.
Der er pt. ansat 2 tekniske assistenter samt
2 demonstratorer. Det drejer sig om ca. 35
timer fordelt udover hvert semester. Det
er en fordel, hvis man ikke er så langt på
studiet, men ellers kræves der ingen særlige
forudsætninger end fleksibilitet og godt
humør. Din ansættelse sker i forhold til overenskomsten mellem SUL/FADL.
Timeløn: 150,31 kr. + feriepenge, opstart
med oplæring i februar/marts måned 2012
(aftales nærmere).
Ansøgningsskema kan afhentes i StudieServiceCenteret, lokale 15.1.17. Ansøgningen
skal være Institut for Cellulær og Molekylær
Medicin i hænde senest den 14. februar
2012.
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Neonatalafdelingen på Rigshospitalet søger en datamanager
Da vores nuværende datamanager er færdig
med studiet, søger vi en person til at overtage
jobbet som datamanager på Neonatalafdelingen på Rigshospitalet. Jobbet er en fast
stilling på 10 timer ugentligt.
Vi forventer at:
• Har mere end 1 år tilbage af studiet
• Er nysgerrig og har lyst til at lære
• Kan arbejde selvstændigt og sammen
med andre
• Du er erfaren computerbruger
• Du har erfaring med databasebehandling,
programmering eller lignende erfaring
Vi kan tilbyde:
• Et fleksibelt job hvor en del af arbejdet
kan foregå hjemmefra
• Mulighed for selvstændigt arbejde på et
projekt (Neonatologien på tværs), der på
sigt kan blive til en kandidatopgave
• En introduktion til epidemiologisk
forskning inden for pædiatri/neonatologi,
med mulighed for selvstændig publicering
Ansøgningen skal sendes til klinikchef Gorm
Greisen, gorm.greisen@rh.regionh.dk
mrk. ”Datamanager”, senest mandag
den 13. februar 2012. Ansættelsessamtaler
finder sted i slutningen af februar, med start
1. marts 2012.

DE BILLIGSTE
STUDIEBØGER.
SÅDAN.

academicbooks.dk
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mandag - fredag:
Mail:
kkf@fadl.dk
Panum
kl. 8.00 - 18.00
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7
Web:
www.fadl.dk
2200 København N

RUS-introduktion - forår 2012
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 9/2

10.15 - 11.00

9.15 - 10.00

Hold 102

Torsdag den 9/2

9.15 - 10.00

10.15 - 11.00

Hold 103

Tirsdag den 7/2

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

Hold 104

Tirsdag den 7/2

11.15 - 12.00

10.15 - 11.00

Hold 105

Torsdag den 9/2

11.15 - 12.00

12.15 - 13.00

Hold 106

Torsdag den 9/2

12.15 - 13.00

11.15 - 12.00

Hold 107

Torsdag den 16/2

12.15 - 13.00

13.15 - 14.00

Hold 108

Fredag den 10/2

12.15 - 13.00

13.15 - 14.00

Hold 109

Fredag den 10/2

13.15 - 14.00

12.15 - 13.00

Hold 110

Fredag den 10/2

10.15 - 11.00

11.15 - 12.00

Hold 111

Fredag den 10/2

11.15 - 12.00

10.15 - 11.00

Codan forsikring via FADL
Med Codans studieforsikring via FADL får du en samlet pakke med indbo, ansvar, ulykke,
livs- og rejseforsikring. Forsikringen er skræddersyet til dine behov som medicinstuderende. Du får blandt andet:
• Ulykkesforsikring med forhøjet erstatning ved skade på ﬁngre, syn og hørelse
• Dækning ved lejlighedsvis udøvelse af selvstændig lægegerning samt ”ikke
erhvervsmæssig lægehjælp”
• Rejseforsikring, der dækker ved ferierejser i hele verden op til 60 dage
• Livsforsikring på 160.000 kr.
Du kan læse meget mere om priser og betingelser på fadl.dk/For medlemmer/Codan.
Har du spørgsmål vedr. forsikringen kan du kontakte FADLs Sekretariat på Blegdamsvej
26.

Kommende aktiviteter
• 16. feb: Repræsentantskabsmøde

FaDL kredsforening

15
15

Lægevikarkurser 2012
Igen er det tid til en ny sæson med lægevikarkurser, og vi er i FADL glade for at kunne
præsentere jer for en sæson med flere kurser
til at imødekomme den store efterspørgsel.
Vi har prøvet at tilpasse antallet af kurser således vi nu har et ekstra kursus i Ortopæd og
skadestue, et ekstra i Elektrolyt og et ekstra i
Blodprøver. Ligeledes har vi igen to kurser i
Radiologi.
Efter første sæson med vores nye tilmeldingssystem har vi prøvet at forbedre det
og har endvidere valgt at opstarte tilmeldingen i god tid denne gang. Derfor vil
tilmeldingen foregår i Uge 6 (6.-12. februar)
og lodtrækning vil finde sted mandag d. 13.
februar uge 7. Tilmeldingen sker som sidste
år over fadl.dk (http://www.fadl.dk/fadldk/
for-medlemmer/kurser/koebenhavn/). Her
vil man blive linket videre til tilmeldingssystemet hvor der skal foretages login. Er det
første gang du benytter tilmeldingssystemet
eller vagtopskrivning er dit brugernavn dit
cpr-nummer og koden de sidste fire cifre i
dit cpr-nummer. Har du benyttet systemet
tidligere er brugernavn og login som du har
valgt det.
Når du har logget ind er det VIGTIGT at du
ændre din mailadresse til den du benytter dagligt da al information om kurser vil
foregår over denne mail. Husk derfor at
ændre den hvis den ikke stemmer overens
med din mest brugte mail! En anden ting du
bør kontrollere ved login er at dit semester
stemmer overens med det der står i kursussystemet. Stemmer dette ikke overens beder
vi dig kontakte sekretariatet for at få det
rettet hurtigst muligt.
Vi ønsker endnu engang at gøre klart at ���
ved første lodtrækning kun er muligt
at blive tildelt to kurser. Er der flere kursus efter første lodtrækning vil disse blive
frigivet til yderligere tilgang. Er det tredje
gang (sæson) man forsøger at opskrive sig til
et kursus uden held vil man i tredje forsøg
blive tildelt dette automatisk ved lodtrækning. Endvidere bliver det nu indført at man
kun kan have et kursus en gang i løbet af sin
studietid. Har man derfor haft kardiologi en
gang kan dette ikke tilmeldes igen! Dette
betyder også at man ved manglende fremmøde til et betalt kursus IKKE kan tilmelde
sig dette kursus igen!

Både her i MOK og i løbet af ugen på fadl.
dk vil du kunne finde kursusdatoerne for
sæsonen.. Mere information om kurser og
tilmeldingen kan ligeledes findes på fadl.dk
og i semesterstartshæftet der kan afhentes
på sekretariatet. Der er endvidere en how-to
guide til tilmelding at finde på hjemmesiden
under kursustilmelding.
Vi ser frem til endnu en god kursussæson
Mvh.
Mathias Melgaard Hansen
KursusUdvalget
Kursus

Måned

Dage

Akut�1
Akut�2
Akut�3
Akut�4
Blodprøvetagning1
Blodprøvetagning2
EKG�1
EKG�2
EKG�3
EKG�4
EKG�5
Elektrolyt�1
Elektrolyt�2
Elektrolyt�3
Farmakologi�1
Farmakologi�2
Infektion�1
Infektion�2
Kardio�1
Kardio�2
kardio�3
kardio�4
neuro�1
neuro�2
orto�1
orto�2
orto�3
orto�4
psyk�1
psyk�2
Radiologi
Radiologi
Steto�1
Sår�1
Sår�2
Sår�3

mar
mar
maj
maj
mar
mar
apr
apr
apr
apr
apr/maj
apr
apr
apr/maj
mar
maj
apr
maj
feb.�mar
feb.�mar
mar
mar
feb
mar
mar
mar
apr
maj
mar
apr
mar/apr
maj
feb
apr
apr
apr

20+21+22
20+21+22
8+9+10
8+9+10
13
20
16+17+19
16+17+19
23+24+26
23+24+26
30+2+3
16+17
23+24
30+1
14+21
16+23
2+3
2+3
27+28+1
27+29+1
26+28+29
26+28+29
27+29
19+21
5+8
12+15
2+3
14+16
15+22
19+26
29+12
10+16
28
10
11
12

Tid

Lokale

17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.00
17.oo�21.00
17.oo�21.00
17.oo�21.00
17.oo�21.00
16.oo�20.oo
16.oo�20.oo
16.oo�20.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
16.3o�21.oo
16.3o�21.oo
16.3o�21.oo
16.3o�21.oo
16.30�20.30
16.30�20.30
16.30�20.30
16.30�20.30
16.30�20.30
16.30�20.30
16.30�21.00
16.30�21.00
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
17.oo�21.oo
16:30�20:30
16:30�20:30
16:30�20:30

1.2.32
1.2.34
1.2.16
1.2.18
1.2.17
1.2.17
1.2.32
1.2.34
1.2.32
1.2.66
1.2.32
1.2.18
1.2.34
1.2.34
1.2.16
1.2.18
1.2.18
1.2.18
1.2.50
1.2.32
1.2.16
1.2.32
1.2.16
1.2.18
1.2.32
1.2.32
1.2.32
1.2.16
1.2.50
1.2.16
Bispebjerg
Bispebjerg
1.2.17
1.2.32
1.2.32
1.2.32

16
16

MOK awards

