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DIALOGMØDE MED FAKULTETET!
Af: Markus
Dagen oprinder hvor der er dialogmøde
med Hanne Harmsen. Invitationen er
kommet ud til i alt 7000 studerende og i
Henrik Dam sidder der 10-12 VIP'er og
kun 4 studerende.
Jeg må ærligt indrømme at det er lidt
pinligt at de studerende ikke kan mande
sig op til at komme til et dialogmøde, men
gå og brokke sig i hjørnerne omkring
manglende mulighed for holdsætning med
læsemakker.

DET LUMRE

Selv med det mindre imponerende
fremmøde har fakultetet nu lovet at
gå videre med implementeringen af
læsemakker i holdsætning med STADS.
En studerende havde medbragt et

HJØRNE!
I denne uge hjælper vi dig med at slå op med
din kæreste. Det kan ofte være svært at finde
modet, finde taktikken og det kan vi hjælpe
dig med.
________________________________________
Af: Prøve Karl og Score Tim

Breakup metode 1: Utro og
Ærlig

Denne metode kræver lidt forarbejde. Her skal
du finde en anden pige som din kæreste ikke
har noget umiddelbart forhold med. Du skal
sørge for at være sammen med denne pige
mindst 1 gang. Du skal så bare sørge for at din
kæreste får det afvide fra din egen mund. Det
kan være svært at få det frem men det er ikke
sværere end at sige ”Jeg har kneppet med en
anden end dig”. Så er katten ude af sækken og
forholdet ender helt naturligt derefter.
o Fordele: Mulighed for ordet spreder sig for
du er en reel fyr.
En badboy der kan forbedres.
Du får fremmed fisse også i 2 måneder før og
efter hun ved det.
Mulighed for rebound.
o Ulemper: Hun hader dig i 2 måneder.

dekanatet:

debat
STADS fortid,

hjemmelavet program der kunne holdsætte
med både prioritering og læsemakker.
Dette program bliver nu brugt som
kravsspecifikation til STADS og der bliver
gået videre med det.

(brevet er blevet

forkortet

ned men den fulde
Efter indførslen
længde kan læses
af STADS sidste
på MOK.dk)
år har vi på medici
af de sidste år
er vi, som studer
nstudiet mistet
ende, blevet lovet:
muligheden for
forbedringer som
at søge holdsæ
tning med læsema
følge af skiftet
Af: Markus Harboe
, bedre dialog
kker. I løbet
Olsen/Stud.med
og ikke mindst
.
resultater.
I juni 2010 blev
studienæ

nutid og fremti
d

vnet introduceret
STADS skulle indføres
til,
1-2 måneder før
til at styre de studeren at
og så skal informa
holdsætning. Til
des
tionerne bare ligge
systemet imens
mødet blev det
i
man har en måned
flere af prioriteterne,
diskuteret hvordan
holdsætningen
til at framelde sig
men det er ingen
på kandidatdelen
undervisningen.
betingelse
Så ved deadline for
d) der insisteres
kunne fungere
timalt. Det blev
på at have makkere
opframelding, hhv.
1. januar og d. 1.
forklaret, at der
d.
n med på nogle af
prioriteterne, men
ikke var ressourc
august,
fra fakultetets side
er
ikke på alle.”
på en knap og holdene klikker en SSC medarbejder
til udvikling af
Nu er Farma
en optimal model
inddeles automat
for holdsætning,
og Det Sundhe
isk.
Dog kan vi se på
men ”Jørgen Olsen
dsviden skabeli
Fakultet(SUND)
nedenstående tabel,
[overvejede, red.]
at afholde et debatmø
ge
fusioneret og det
Tabel 1, at der
alligevel går nogle
de med de studeren
betyder at vi ”skal
lægge de nye spor,
dage før man får
han bl.a. kan høre
de,
hvor
som vi sammen skal
sit hold at vide.
Umiddelbart lyder
de studerendes
følge, herunder
hvordan vi skaber
dette som en forbedrin
holdning til dette
spørgsmål.”
de bedste rammer
g og hvis man
kun kigger tallene.
for en fælles
administration.”
Men d. 13. januar
Holdsætning på
2011 skrev jeg
selv til SSC, for
vores samlede nye
at høre hvornår
SUND må vel unægtel
Til studienævnsmøde
vi fik at vide, hvilket
ig blive ens.
hold jeg skulle på.
t i november samme
Jeg spurgte ind
endelige beskrive
år kom den
til forsinkelsen
svaret lød:
lse af hvilke ændring
Dialog
og
møder
er STADS ville
komme med. Man
”Alle deadlines
havde nu mulighe
Juni 2010 er første
blev rykket fordi
d for at prioriter
hospital og rul, og
gang, der er blevet
systemet ikke virkede
e
optimalt til at starte
holdsætning ville
snakket om et dialogmøde for at høre
komme ud tidligere
med. Tilmelding
end de normale
om deres holdning
og afmeldingsfrister osv. Det påvirker
14 dage før, nemlig
til prioritering
af holdsætning. Jørgen
primo januar og
primo august. Der
jo også holdsætn
Olsen overvejede
Denne besked burde
ingen.
ville fra studiese
at indkalde til
et dialogmøde, men
rvicecentrets(SS
I også have fået.
side kunne ydes en
det er endnu ikke
C)
Jeg beklager
hvis I ikke har fået
bedre service og holdsætn
blevet til noget.
Det kan evt. kædes
den alle sammen
automatiseret.
ingen blev
sammen med at
, men det er ikke
Disse forbedringer
studiesekretærern
Hanne Harmsen
havde lovet at
e som står for den
skulle bare være
på bekostning
komme
forbi. To gange
del af det, men dem
af at kunne søge
som står for STADS.
Harmsen, vicedirek
har Hanne
med læsemakker.
”
”Jannie Lise Christen
tør på KU, lovet
Den information
at
sen [fra SSC, red]
komme
To
gange
forbi.
havde jeg eller de
er det blevet aflyst
forklarede, at
dette [holdsætning
andre studerende
ikke fået.
med læsemakker,
red] ikke kunne
systemunderstøt
tes i STADS.”
Serviceforbedring
Det blev præsent
at ca. 50 % af de
Læsemakker
eret
I sagsnotatet, præsent
studerende på daværen
eret i november
brugte det at søge
de tidspunkt
Ansøgning af holdsæt
det forklaret, at
2010, bliver
med læsemakker.
ning med læsemak
automatiseringen
Studienævnet spurgte
indførsle
ker
i
STADS
blev
forbedre
n
før
af
giver en
STADS brugt af
”…om der kunne
t service til de
50 % af de studeren
teknisk løsning på
studerende. Det
udvikles en
Grunden til det
bare, at en forbedre
undrer mig
de.
valg af læsemak
er så populært på
kere i STADS. Jant
service
nie svarede, at det
medicinstudiet at
inkluderer mere
kunne søge med
for de studerende,
ikke på noget tidspunk
besvær
læsemakker, er
mange perioder
et udviklingsprinci
selve studiets opbygt har været
ning med eksamen
hvor man ikke kan
tilgå STADS og ingen
p på KU i forbinde
er uden hjælpem
fleksibilitet. Den
lse med implementeringen af STADS,
idler, der gør det
nødvendigt at terpe
forbedring der
bliver beskrevet
og at en eventuel
materialet, man
i sagsnotatet er,
systemet skulle træffes
udviklin
skal til eksamen
så det sidder på
at man nu både
vælge hospital og
i,
af KU centralt. Studienæ g af
rygraden. Man skal
kan
rul. Det er unægtel
høringssvar er, at
kunne alt udenad
vnets
og det læres for
ig en forbedring,
men på bekostni
man ønsker, at der
manges vedkomm
ng af hvad?
udvikles en anden
model for holdsætn
ende lettere, hvis
man har én at øve
ingen, der også
med. På første del
involverer valg af
læsemakker…”
af studiet er det
Fremtiden
ikke noget stort problem
, da al undervisning
Nu har STADS været
Panum, og man
foregår på
alligevel bliver holdsat
undervejs i snart
Næste gang STADS
i stamhold. På
4 år, og første
gang de studeren
anden del bliver
blev drøftet i studienæ
de i studienævnet
stamholdene splittet
starten af januar
bliver præsenteret
vnet, var i
op, og man kan
for det er i 2010,
risikere at ende på
2011. Der blev der
hvor der ikke er
hospitaler to helt
endnu en gang gjort
opmærksom på
tid og plads til at
forskellige steder,
komme med input.
fx Nykøbing Falster
problematikken
Hvert studie på
og Rønne. Hvis det
omkring det at
med læsemakker.
KU har sin egen
ikke skulle gøre
opbygning og sine
det besværligt nok
søge
Der blev givet en
egne prioriteter.
at læse til eksamen
forsikring om, at
prodekanen for uddanne
Medicinstudiet er
ens for alle de medicins
kan man også risikere
sammen, så
lse, Hans Henrik
at skulle til eksamen
tuderende, der er
Saxild, havde
forståelse for dette,
valgfag eller linjer
lige fag på forskelli
ingen reelle
i forskelmen at udvikling
ge tidspunkter, som
man kan vælge.
skal ske centralt
”…på baggrund
Alle skal ud på
det fx kan ske
hospitalerne i klinik
på 12. semester.
af enighed fakultete
En læsemakker
og alle skal aflægge
rne imellem og skal
prioriteres blandt
er for mange heller
Derfor er det mig
ikke bare en man
lægeløftet.
øvrige ønsker.”
et
læser
under,
til eksamen med,
Denne utilfredshed
at der ikke før har
førte til at vores
bedre og mere grundig
sparringspartner
men også en
været en
studieleder, Jørgen
. Nu får de studeren
høring omkring
Olsen, bad Hans
Henrik Saxild om
de
STADS blandt
de
at
bare
studeren
de
at vide,
kan søge hospital
”… en skriftlig tilkende
de på SUND.
er i yderområderne,
kring status i sagen.”
givelse omDet virker på mig
på hold med deres
hvis de vil
som, at SUND bruger
læsemakker. Men
de hospitaler er
undskyldningen omkring, at
forvejen populær
i
de ikke kan beslutte
e, og det er ikke
Så i marts 2011
alle, der søger disse
noget
nøle
hospital
selv til at
processe
er,
så det ud til, at
der får dem. Hvis
n og vente på en
KU havde hørt
man så forsøger
ny generation studerstuderendes bønner.
ende, der aldrig
dispensation for
de
at søge
Hanne Harmse
har set de grønner
at komme på hold
n,
på KU, ville komme
vicedirektør
med sin læsemak
e jagtmarker, hvor
det at have en læsemak
får man følgende
ker
forbi til et dialogm
svar: ”Studieservicecen
ker var en selvfølge
STADS. Det blev
øde omkring
tret besluttede
ikke at imødeko
.
aflyst. Ingen begrund
mme din ansøgnin
elser, men på
studentermailen
g, da et ønske om
holdsætning med
i maj kom der en
læsemakker ikke
dato for et nyt besøg,
20. september 2011.
kan begrunde en
ansøgning om særlig
Dér fik man også
Hvad er fremt
holdsætning.”
muligheden for
at sende spørgsm
idsudsigter i
Dog er det muligt
ål inden, så Hanne
forhold
indtil 2 uger inden
til at holdsætning
kunne have nok
forberedelsestid.
semesterstart at
bytte hold med en
Så d. 19. septemb
med læsemakker
anden studerende,
er 2011 blev mødet
endnu en gang aflyst
dvs.
,
bliver
man
i
F11
2 dage, i E11 havde
havde
det implemente
med begrundelsen:
man 6 dage og i
ret? Er det noget
”Som følge af
de mange nye opgaver
man 6 dage. Dette
F12 havde
I vil arbejde videre
i forbindelse med
kan vel ikke andet
en ny fakultetsstruktur
forslaget om
end være en
serviceforringelse
med?
på
.
aflyse Hanne Harmsen KU er vi desværre nødt til at
s besøg.” I samme
Det Farmaceutis
også en lovning
mail er dog
om et nyt møde
ke
Fakul
i foråret 2012.
tet
På det nu tidligere
Farmaceutiske Fakultet
Hurtigere holdsæ
man hele tiden haft
(Farma) har
muligheden for at
tning
I oplægget fra Jannie
søge holdsætning
på apotekerne med
Lise Christensen,
læsemakker. På
blev præsenteret
fra SSC, der
Farma kører de
stadig en form for
på studienævnsmøde
manuel lodtrækn
ing hvor man har
t i november
2011 blev det lovet,
4 muligheder når
at man kunne se
man søger:
holdplacering
primo august og
”a) der er intet
primo januar, dvs.
ønske om at have
før end tidligere
indflydelse på evt.
Dette skulle være
makker
.
muligt, efter der
nu var en automatisering af holdsæt
b) der insisteres
ningen fra STADS
på at have makkere
side.
n med under alle
Det giver jo meget
omstændigheder
god mening, at man
skal tilmelde sig
c) der er ønske
om at have makkere
n med på en eller
Tilmelding
F12
Holdsætning
10.-25. novembe
r
Interval
E11
ca. 9. januar
15. maj – 1. juni
45 dage
F11
ca. 9. august
15. november –
1. december
40 dage
ca. 14. januar
Tabel 1 - Tabel
over datoer for tilmeldin
45 dage
g og holdsætning
siden indførslen
af STADS

Derudover er KU gået igang med
implementere at man ikke mere skal logge
ind 2 gange for at komme ind på STADS.
Der følger opdateringen på STADS-sagen
og fusionen i næste uge.
Til sidst vil jeg bare gerne opfordre de
studerende til at komme med debatindlæg,
blive aktive på studiet og sidst men ikke
mindst engagere jer i andet end bare
bøgerne.

DE BEDSTE BREAKUP METODER
Breakup metode 3: Filmen

Denne metode kræver at du har en smule teknisk snilde
(det har du selvfølgelig når du er en fyr). Du skal sætte
et kamera op også filme dig og din kærestes samleje(r).
Efter dette sørger du for at sprede filmen så vidt og
bredt du kan. Når hun på et tidspunkt finder ud af
det er du sikker på en seriøst samtale der formentlig
ender med et breakup.
o Fordele: Du får fisse.
Du har en film hvor du får fisse du kan bruge i tide
og utide, alene.
50% for at hun tilgiver dig og i får et epic sexliv.
o Ulemper: 50% for at hun hader dig for livet.

Breakup metode 5: Vennen

Du inviterer en ven med til breakuppet og så klarer
vennen bare resten. Det er vennen der fortæller du
slår op og forklarer hvorfor osv.. Du skal bare vente
på det er slut da han også vil stå for alle spørgsmål og
al kommunikation med hende. God mulighed for at
overvære en chickflick i levende live.
o Fordele: Du skal bare stå.
o Ulemper: Det er ikke så bad boy at
få vennere til at gøre det.
o Obs. Du skal have en god ven der er
stærkere end din kæreste.

Breakup metode 6: Facebook

Dette kræver at du er kærester med hende på facebook. Så går du bare ind og ændre status på facebook
til single og så er I ikke kærester længere. Rules of
life. Derudover så kan du være sikker på at alle dine
pige-”veninder” ser det og det alle gemmerne kommer
frem fra skjulet.
o Fordele: Det bliver officielt med det samme.
Hvis du fortryder det kan du bare sige det var en
facerape.
o Ulemper: Du kan risikere at blive ringe op af dine
forældre.
o Obs. Du skal have facebook og i skal være facebook
kærester.

Breakup metode 2: Bedste
Veninde

Denne her metode kræver en del forarbejde,
formentlig en del alkohol og en smule charme.
Målet er at du skal være sammen med din
kærestes bedste veninde og være den første
til at sige det. Det kan være ret svært at
score din kærestes bedste veninde, men hvis
det sker så kan du være sikker på at hun får
alt lorten. Du skal gå i seng med hende og
kontakte din kæreste umiddelbart efter. Du
kan fremlægge episoden som du vil, da hun
aldrig vil tro på noget veninden siger bagefter.
Så du kan næsten trække den så langt som at
du er blevet voldtaget.
o Fordele: Det primært veninden der er
en lort.
Du er bare en svag fyr.
Det er menneskeligt at fejle
o Ulemper: Du bliver nok ikke tilgivet
foreløbigt.
Lukker af for resten af venindegruppen
o Obs. Hun kan have en grim bedste veninde
vælg derfor en af de andre breakup metoder.

4
Åbent brev til

Breakup metode 4: SMS’en

Denne her metode kræver ikke andet end en mobil og
en sms hvor der står: ”Jeg slår op.”
Fordele: Du kan være ude og rejse.
Du kan gøre det når som helst, fx i en tissepause på en
date med en anden.
Ulemper: Du anses som konfliktsky og du er ikke
nogen badboy.
Hun kunne finde på at opsøge dig for at snakke om det
og der skal du undskylde for kujonmetoden.

Scoreeksperterne Karl og Tim

Breakup metode 7: Skyklapperne

Denne metode er den største konfliktsky metode
ever. Du skal bare ignorere hendes sms’er, opkald og
tilnærmelser. Alt efter hvor tæt jeres forhold er går
der en hvis mængde tid før hun tager samtalen om at
du er lukket af. Du siger det bare er sådan du er, og…
hun slår op. Senere kan du så fortælle det var en svær
periode i dit liv.
o Fordele: Du kommer ud ovenpå.
Hun slår op.
Der er STOR mulighed for rebound.
o Ulemper: Det er kedeligt.
Det tager tid.

studietilbud
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Uge 8: Gode tilbud fra studenterpræsten
Føljeton: Trosbekendelsen IV Jeg undrer mig ofte, når Trosbekendelsen bliver
fremsagt. Det foregår ikke på samme måde i alle
kirker, men ofte. Præsten begynder med forsagelsen,
mens han vender fronten mod menigheden. Når selve
Trosbekendelsen lyder, vender han sig mod alteret og
siger resten med ryggen mod kirkerummet.
Det er muligt, at det kun er teologer og andre særligt
liturgisk interesserede, der bider mærke i den lille
bevægelse, men den giver mig en anledning til at tænke
over, at en gudstjeneste er skruet sammen på en måde,
der er fristende at sammenligne med et teaterstykke.
Det er jo sådan, at præsten, ceremonimesteren, som i
en stor del af gudstjenesten står midt i rampelyset, har
en kompleks rolle at spille. Mange vil ligefrem opfatte
det som om præsten spiller hovedrollen i forestillingen.
Mange, der sidder på kirkebænkene, vil i forlængelse
heraf tænke om sig selv, at de er en del af publikum.
Tilskuere. Passive modtagere.
Men faktisk er præsten kun sig selv, når han går på
prædikestolen. Når præsten står ved alteret veksler
han mellem to roller: han er enten talerør for Gud eller
repræsentant for hver enkelt medlem af menigheden
– inklusive ham selv. Gud og det enkelte menneske er
således aktørerne i dette storladne kammerspil, men
af indlysende praktiske grunde er præsten sat til at stå
for opførelsen. Det ville blive noget rod med et drama,
hvor den ene hovedrolle er usynlig og den anden er
alle os andre!
Skiftet mellem de to roller vises ved at præsten vender
sig i samme retning, som man må tænke sig, at den
han taler for vender. Når han taler for Gud vender
han ansigtet mod menigheden og taler til den enkelte.
Når præsten ”spiller” et menneske fra menigheden,
vender han den anden vej og taler i den retning, som
vi symbolsk har besluttet at Gud befinder sig i: i østlig
retning; mod alteret.
Man kan så undre sig over, hvad det er der sker ved
fremsigelsen af Trosbekendelsen, når det foregår, som
jeg indledte med at beskrive. Er forsagelsen noget, som
Gud siger til os? Eller skal det bare markeres, at det
ikke er en ægte del af Trosbekendelsen? Måske var jeg
syg den dag, der blev givet en god forklaring…
Men egentlig er jeg ikke specielt interesseret i den
gode forklaring. Jeg kan godt lide at min undren bliver
vakt, og at jeg bliver mindet om, at jeg ikke er passiv

tilskuer til det guddommelige teater; jeg har selv en
hovedrolle, som godt nok hverken udløser Sølvbjørne
eller anden personlig hyldest, men som til gengæld
ydmygt fremstilles af en person i en sort dragt, der
ved at spille os alle, får forbundet mig med både Gud
og medmennesker. Bravo!
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder
________________________________________
Klima, natursyn og kristendom
Temagudstjeneste og foredrag ved Ole Jensen med
efterfølgende debat
Tid: onsdag den 22. februar kl. 19
Sted: Simeons Kirke, Sjællandsgade 12B, 2200 N
Naturen er såret af overudnyttelse. Klimakrisen viser
det med al tydelighed. Årsagen er vort natursyn: Vi
går ud fra, at naturen er til for vores skyld alene, og
at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af
sted med.
Baggrunden er teologisk. Med skabelsestanken af-helliges naturen, så mennesket kan udforske den og tage
den i brug. Men kun under respekt for dens vælde,
skønhed og værdighed som ”Guds fingres værk”.
Dette sidste går tabt i løbet af Europas historie. Natur
reduceres til ressourcer. Natursynet brutaliseres. Indtil
for nylig gjorde det ikke så meget, fordi naturen var så
overmægtig i forhold til mennesket. Nu er dette ændret
– vi kan forstyrre elementerne uopretteligt.

Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst Nicolai Halvorsen. Foredraget begynder
kl. ca. 20 og aftenen slutter senest kl. 22.___________
_____________________________
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

Natursynet er blevet en katastrofe og må ændres. Vi
må genopdage agtelsen for skaberværket og finde balancen mellem at bruge og værne. Nutidens naturkrise
har rødder i fejludviklet kristendom og må korrigeres
teologisk.] Udlægningen af 1 Mosebog 1,28 og 2,15
står i centrum.
Ole Jensen, dr.theol. Har været professor, højskoleforstander, domprovst og rektor for Præsternes
Efteruddannelse.
Han udgav i 2007 bogen Historien om K.E. Løgstrup
og i 2011 På kant med klodens klima. Om behovet for
et ændret natursyn.

studenterpolitik
Kære nye (og gamle) medstuderende
Nu har I været på medicinstudiet et stykke tid. I ved
hvor kantinen, læsesalen og kemigangen er, og har
opdaget at der findes en masse foreninger der beskæftiger sig med både faglige og sociale emner relateret til
vores studie.
Demokratiske Medicinere er et ungt studenterpolitisk
parti. Det betyder at vi prøver at gennemføre nogle
faglige forandringer på medicinstudiet og forbedringer af studiemiljøet. Dermed ønsker vi at sikre
at vores studie også fremtidigt bliver spændende og
tidssvarende.
Det er et spændende arbejde, der både giver fagligt
udbytte, men også indsigt i hvad der holder studiet og
universitetsverdenen sammen.
I vores arbejde vælger vi at tage udgangspunkt i
evalueringer af studiet, som bliver lavet hvert semester. Disse indeholder meget information om hvor
skoen trykker på de forskellige semestre, kurser og
eksamener. Her holder vi blandt andet øje med arbejdsbelastningen på semestrene, om kurserne leverer
den undervisning man kan forvente.
Vi har tidligere blandt andet arbejdet for en forbedring
af kemiundervisningen på første semester, hvilket
udmundede i eksamensforberedende lektiecafétimer
og en helt ny struktur på kurset, som I, nye medicinstuderende, jo nu får gavn af.
3. semester, som er et spændende og vellidt semester,
har også fået et eftersyn, eftersom mange studerende
i evalueringen gav udtryk for at arbejdsbelastningen
gik ud over deres familieliv. Vi kom således med
forslaget om at regionær anatomi ikke længere er en
del af pensum, og at man skal have et atlas med til
eksamensforberedelsen. Disse tiltag har reduceret
arbejdsbelastningen ganske betydeligt.
Nu er det så på tide at se lidt på 4. semester, hvor

der er mange studerende der er utilfredse med hvilke
spørgsmålene der er til eksamen i forhold til hvad
der bliver undervist i. Dette semester har vi nu sat
på dagsorden, og vi arbejder med mange spændende
løsningsforslag.
Samtidig ser vi også på udenlandske universiteter, for
at se hvilke gode redskaber disse har indført på deres
medicinstudie.
Vores partimedlemmer tager en gang om året til en
konference om medicinsk uddannelse. Der er der
rig mulighed for at se på andre medicinuddannelser,
ikke bare de lokale, men også store velrenommerede
navne.
En af de ting som vi har set, var at brugen af virtuelle
patienter er mere og mere udbredt. I samarbejde
med Karolinska Instituttet i Stockholm, har vores
studie nu også fået et testprojekt med dette effektive
læringsredskab.
Et andet helt konkret redskab som fik os til at overveje
hvilke eksamensformer vi bruger på medicinstudiet i
København, var en workshop om andre universiteters
erfaring med multiple choice eksamener. Vi synes de
eksamener vi har med multiple choice, trænger til et
eftersyn. På workshopen fik vi nemlig en indsigt i,
hvordan amerikanske medical schools kvalitetssikrer
denne eksamensform. Der findes ikke et sådan kvalitetssikringssystem i Danmark. Vi vil ikke nødvendigvis
have flere multiple choice-eksamener, men de eksamener der er, bør leve op til høje kvalitetskrav.
Synes du det vi arbejder med lyder spændende, så er du
meget velkommen til at komme til et af vores møde. Vi
har mange forskellige arbejdsopgaver og projekter, og
som man kan se med projektet om virtuelle patienter,
så kan man få mulighed for at komme med konkrete
forandringer på studiet, som kommer alle studerende

efter os til gode.
Vi holder næster møde på mandag den 5. marts klokken
16 i vores lokale i studenterhuset på 2. sal.
Har du spørgsmål, ris, ros, kommentarer, eller vil du blot høre mere, så skriv en mail til
mail@DemokratiskMedicin.dk.
Og til sidst, husk at udfylde de evalueringsskemaer
du får tilsendt, vi bruger dem i vores daglige arbejde
og det giver os en enestående mulighed for at lytte
til alle studerende, også dem der ikke er aktive i
studenterpolitik.
Med venlig hilsen,
Felix Müller
Formand
Demokratiske Medicinere

studievejledningen
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Mangler du en læsemakker dette semester?

Merit – kunsten at slippe for en eksamen

Det kan være svært at finde en læsemakker, hvis du lige er startet på studiet, i
tilfælde af at du er dumpet, ikke kender folk på dit semester eller bare føler dig
lidt isoleret. Men der er masser af andre, der ligesom dig har svært ved at finde
én/flere at læse med.
Du kan fx skrive et opslag og hænge det op forskellige opslagstavler rundt omkring
på Panum. Du har også mulighed for at skrive en ansøgning i MOK , hvor masser
af medicinstuderende kigger. Hvis du er ny på studiet, kan du prøve at spørge din
tutor om han/hun kender nogle.
Det gode råd er, at du ikke skal være bange for at spørge. Mange der dumper en eksamen, er bange for hvordan andre studerende ser på dem, men der er mange andre
i samme situation som dig. Så kom ud af busken og spørg dine medstuderende.

Hvis du har læst på en anden uddannelse, kan det være at nogen af de fag, du
har bestået på den pågældende uddannelse, kan give merit. Det vil sige at du kan
blive fritaget for obligatoriske studieelementer eller for en hel eksamen. Man skal
have ansøgt om merit senest semesteret før, man skal have det pågældende fag,
1. semester er dog undtaget.

Medicinstudiet kan være nemmere at komme igennem, hvis man har en læsemakker.
Her er nogle steder at lede efter makkeren.

Det er muligt at blive fritaget for øvelser eller hele eksaminer, hvis du har læst fag,
der kan give merit. Bare vær opmærksom på, at der er en ansøgningsfrist.

Ansøgningsfristen er 1. oktober i efteråret og 1. marts i foråret. Der er som hovedregel meget lang sagsbehandlingstid for meritansøgninger, hvorfor det er bedst
at ansøge så hurtigt som muligt. Desuden bør man have talt med en studievejleder,
inden man afleverer sin ansøgning.

OVERVEJER DU AT TAGE PÅ UDVEKSLING I EFTERÅRET 2012 ELLER FORÅRET 2013 ?
Informationsmøde

23.1.10

Hvis du har lyst til at høre mere om dine muligheder
eller overvejer at tage på udvekslingsophold via
fakultetets udvekslingsaftaler i Europa og Norden
i efteråret 2012 eller foråret 2013, så kom til
informationsmødet, som afholdes

To studerende, som har været på udveksling i hhv.
Frankrig og Island, vil komme og fortælle om deres
erfaringer og komme med gode råd. Derudover vil
fakultetets internationale medarbejdere fortælle om
ansøgningsproceduren og om hvilke muligheder, du
har for at komme på udveksling. Mødet vil være en
blanding mellem oplæg og spørgsmål fra jer.

Den 28. februar 2012 kl. 15-16.30 i mødelokale

Du kan finde ansøgningsskema samt vejledning på vores
hjemmeside: http://medicin.ku.dk/internationalt/

Spørgsmål kan også rettes til international
studievejleder Eva Maryl, lokale 33.5.19
Email: evma@sund.ku.dk.

basisgrupper
Månedsmøde med
forskningsmuligheder!
Går du med en lille gyn-obs forsker i maven?
Så kom til månedsmøde I GO - Gruppen for
medicinstuderende med interesse i gynækologi og
obstetrik d. 28/2 kl. 17, I lokale 1.2.31.
Gynækolog og professor Anne-Marie Nybo Andersen
vil holde oplæg om; “Perinatal epidemiologisk
forskning, og de særlige muligheder vi har for det
i Danmark”.
Kom og hør om netop dine muligheder for at forske
indenfor perinatalogi!
Alle er velkomne, og vi glæder os til et hyggeligt
møde.
Vel mødt GO
Tilmeld dig vores gruppe på Facebook!

�

�

Kristne Medicinere lejr
Den 2.-4. Marts 2012 afholder Kristne Medicinere
den årlige landsdækkende lejr i spejderhytten
Viggahus, Stenløse. Programmet og info kan ses
på Facebook, søg ”KM lejr”. Vi får besøg af Dr.
Alex Bunn. Alex er uddannet infektionsmediciner,
har en mastergrad i medicinsk etik og arbejder
som fængselslæge i et af Londons mest berygtede
fængsler.
Han skal undervise i konceptet ”whole person
medicine”. Han vil dele ud af sine erfaringer om at
være læge for brudte mennesker, hvor de psykiske,
sociale og åndelige aspekter fylder langt mere end
de somatiske.
Alle interesserede er hjerteligt velkomne!
Deltagergebyret er meget lavt. Tilmelding og mere
info via Facebook eller kristnemedicinere@gmail.
com
Lejren er økonomisk støttet af fakultetets
studenterpulje, Studenterklubben og FADL. Mange
tak for støtten!

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.
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
Kommende PUFF arrangementer:
• Månedsmøde, 6. marts
• SAS kursus, 4 dage i marts
• PUFF sætter i foråret fokus på videnskabsformidling
o 21. marts: Posterfremstilling
o 11. april: Artikelskrivning
o 17. april: Forskningsformidling
o 23. april: Præsentationsteknik

basisgrupper

6
6

IMCC infodag d. 1. marts
2012 kl. 16.15 - 18.00 i
Lundsgaard Auditoriet på
Panum
IMCC (Internatiol Medical Cooperation Commitee) er en organisation for studerende , der har
lyst til at lave frivilligt sundhedsfagligt arbejde.
IMCC arbejder inden for områderne udviklings- og
hjælpearbejde, undervisning og oplysning samt
udvekslings- og klinikophold.
I IMCC København er er 16 grupper inden for de
tre interesseområder, herunder Sexekspressen,
Donaid, Sundhed for Alle, Nepaid, IMCC Rwanda,
Exchange mv. Læs mere om de forskellige grupper
på imcc.dk.
IMCC giver dig mulighed for at møde medstuderende på tværs af semestre, by- og landegrænser med
interesse for sundhedsfagligt arbejde.
Til infodagen har du mulighed for at høre de forskellige muligheder i IMCC København - herunder
kurser i fundraising og konflikthåndtering,
workshops, nationale og internationale møder. Til
infodagen vil alle de forskellige grupper i København
være til stede, og du kan høre mere om, hvordan du
kan blive involveret.
Program for dagen
16.15 - 16.30: Præsentation af IMCC København
ved lokalbestyrelsen
16.30 - 17.00: Præsentation af de forskellige grupper
i IMCC København
17.00 - 18.00: Mulighed for at høre mere om de
enkelte grupper
Efter infodagen vil der være fælles spisning i studenterhuset. Meld dig til på facebook.
Vi glæder os til at se dig!
Lokalbestyrelsen i IMCC København

Sexekspressens
Vinterseminar!
2. weekend i marts (9/3-11/3) afholder Sexekspressen
det årlige weekendseminar på Oruphøj i Hvalsø.
Formålene med seminaret er bl.a. at uddanne nye
medlemmer i hvordan vi seksualunderviser, ryste
vores lokalafdeling godt sammen, få et indblik i
udvalgte problemstillinger vedr. kønssygdomme
samt ikke mindst - at have en fantastisk weekend
i godt selskab!
I år indeholder seminaret et foredrag om håndtering
af vanskelige problemstillinger ifm. seksualundervisning. Herudover får vi besøg af en sexolog med
en hemmelig dagsorden.
Fredag samt lørdag aften er sat af til temafest og
fri leg!
Disse 3 dages herligheder, får du for den nette sum
af kr. 150,-! Der er desværre et begrænset antal
sovepladser, og det kommer derfor til at fungere
efter først-til-mølle! Så tilmeld dig hurtigst muligt,
og glæd dig til en fantastisk weekend med dine mest
sexede venner!
Tilmelding foregår ligesom sidste år, ved at sende
en mail til:
6xseminar@gmail.com
og derefter udfylde den korte formular du får
tilsendt i gensvar.

FORSKNING I TJEKKIET!
Vil du prøve kræfter af med forskning af høj kvalitet?
Har du ikke lavet planer til sommer endnu?
IMCC Research Exchange tilbyder et forskningsophold i Tjekkiet af en måneds varighed. Tjekkiet
byder på seriøs forskning og mange interessante
projekter, lige fra sportsmedicin- til neurologisk- til
pædiatriskrelaterede forskningsprojekter. En oversigt over de forskellige forskningsprojekter findes på
vores database på hjemmesiden: http://www.ifmsa.
net/public/searchredb.php
IMCC Research Exchange sørger for kontakten med
værtslandet, du får stillet en bolig til rådighed og
minimum et måltid om dagen under hele opholdet.
Mød mennesker fra hele verden samtidig med at du
får en enestående mulighed for at forske i et projekt
efter eget ønske. Prisen for opholdet er 2800kr. og
du har mulighed for at få 500 kr. tilbage, hvis du
efterfølgende skriver en rapport om dit ophold.
Læs mere på: http://imcc.dk/aktiviteter/udvekslingog-klinikophold/research-exchange/
For yderligere spørgsmå,l kontakt venligst:
Dana Cotong, Lokalformand København
Research-kbh@imcc.dk

Sexekspressens
månedsmøde!
Næste månedsmøde afholdes på Kvindernes Internationale Kampdag – torsdag d. 8. marts i studenterhuset! Bemærk, at den normale mødedag (første
torsdag i måneden) er flyttet til fra 1. marts til 8.
marts, på grund af IMCC’s Infodag.
Alle studerende på Panum er meget velkomne til
at kigge forbi studenterhuset og høre mere om
Sexekspressen og vores arbejde med frivillig seksualundervisning i 7.-10. klasse. Mødet varer ca. 1 time
og der serveres kaffe, the og forfriskninger.

“Kom til 3om1’s månedlige møde
tirsdag d. 28/2 kl. 16.00 i IMCClokalet. Hør om gruppens arbejde
og muligheden for frivilligt
arbejde i Indien. Alle er meget
velkomne”

Vi glæder os til at se DIG i Sexekspressen - Panums
hyggeligste basisgruppe!

Foredrag om Brandsårs-kirurgi
ved
Bjarne Alsbjørn
Den 22. februar kl. 16:30-19:00
inklusiv pause
Vil du vide hvordan en plastikkirurg arbejder med hudtransplantationer, rekonstruktioner
og andre former for behandling
af brandskader så er dette lige et
foredrag for dig!
Lokale opgives senere
Se mere på facebook
Studerendes Alment Kirurgiske
Selskab

Dissektionsturen
Hvis du gerne vil blive sej til
anatomi, skabe et nationalt
socialt netværk, se Prag, Wien
og have dit livs sommerferie,
så er IMCC dissektionstur lige
noget for dig! Turen går til Brno
i Tjekkiet, sammen med 40 andre
medicinstuderende fra alle landets universiteter. Turen ligger
de tre sidste uger i Juli. Prisen er
6300 kr. og er inklusiv alt undtagen mad og lommepenge.

MOK giver en hjælpene hånd...

Hvis du er interesset, så tjek www.
imcc.dk eller mød op til vores informationsaften (dato følger, hold
øje med din stud-mail + opslag).
Skulle du have andre spørgsmål,
så skriv til dissektionstur@gmail.
com.
Vi glæder os til at se dig!

...eller to!

annoncer
Harvard Medical School – Massachusetts
General Hospital – VKO ophold
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Jobopslag – Roskilde festival 2012

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”

Er du opsøgende? Har du talegaverne i orden? Kan du bevare det kølige og
forkromede overblik, også i pressede situationer? Og kan du også greje en teenagers førstegangsoplevelser med sex, drugs & rock’n’roll? – Så er det dig vi leder
efter – læs videre!
Om dig:
- medicinstuderende M/K (alternativt læge eller sygeplejerske)
- bestået 7. semester/1. semester kandidat
- du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk, og gerne på andre
sprog
- du har lyst til at arbejde på tværs af fag- og aldersgrupper
- du er observant, tolerant og omstillingsparat
- du har lyst til at arbejde sammen med pædagoger og psykologer i teams af 3
- du skal være parat til at træde til når der er brug for din hjælp og dine faglige
kompetencer – og vide at din vurdering og førstehjælp af en påvirket festivalgæst
kan gøre en forskel
- du skal kunne være tilstede på obligatorisk introduktionsmøde d. 9. juni fra
9.30-17
Har du mod på at lægge 32 timers arbejde fordelt på 4 vagter over 8
dage, kan vi tilbyde
- adgang til Roskilde Festival 2012, inklusiv adgang til det lukkede område og
medarbejder-camping med gratis varme bade, en crew-tshirt, 3 måltider og 10
ølbilletter – samlet værdi cirka 2.500 kr.
- et enestående, anderledes og unikt arbejdsmiljø
- fantastiske kollegaer og kollegialitet som man ikke oplever i sundhedssektoren
- masser af kram, smil og søde tilråb

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.

Har vi vækket din interesse? Skriv til Tine Ros på tine.ros@roskilde-festival.dk

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

EPIDEMIOLOGI
OG EVIDENS
SVEND JUUL

Bogen indeholder præcis den information man har brug for,
når man som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel
med epidemiologisk-statistiske briller.
Bogen suppleres af en gratis medfølgende i-bog, der løbende
supplerer læseren med bl.a. relevante links og referencer.

KR. 298,00 (VEJL.) 293 SIDER

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

NY
UDGAVE
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kredsforeningen
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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

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

ANNONCER
ALMEN PRAKSIS PÅ AMAGER
Søger vikar for lægesekretær i uge 10-11
Arbejdstid:
• Man-tirs-tors- og fredag kl. 9-15
• Onsdag kl. 14-17
Oplæring:
• Uge 9 muligt alle dage undtagen onsdag.
Arbejdsopgaver:
• Sekretær opgaver
• Tage blodprøver
• lungefunktions test

• Evt. rejse vaccinationer
Krav:
• Helst højt semestertrin
• Medlemskab af FADL
• Min. 200 SPV timer
• Gyldigt akkrediteringskort
Ansøgningsfrist: Fredag den 24. februar 2012 kl. 10.00. Via
www.fadlvagt.dk – for medlemmer – ledige hold – hold
”Læge Amager”

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2012

VB
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH
HVH

www.fadlvagt.dk

TILMELDINGSFRIST:

TILMELDINGSFRIST:

Lektion 6*:

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

KL. 10.00 via

TIRSDAG DEN 17/04

09/05
10/05
12/05
13/05
14/05
15/05
24/05
29/05
30/05

ONSDAG DEN 21/03

Lektion 4:
Lektion 5:
Lektion 3*:

KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

ONSDAG DEN 21/03

KL. 10.00 via

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag

HOLD E

TILMELDINGSFRIST:

TILMELDINGSFRIST:

TIRSDAG DEN 17/04
KL. 10.00 via

www.fadlvagt.dk

HOLD E

16.30-17.30 VB
16.30-20.30 HVH
09.30-14.00 HVH
09.30-14.00 HVH
Lektion 4:
16.30-20.30 HVH
Lektion 5:
16.30-20.30 HVH
Lektion 3*:
16.30-21.00 HVH
16.30-21.00 HVH
Lektion 6*:
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

www.fadlvagt.dk

11/04
12/04
14/04
15/04
16/04
17/04
24/04
25/04
26/04

VT KURSER (INKL. BVT)
FORÅR 2012

Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Orientering
Onsdag
09/05 16.30-17.30 VB
Lektion 1:
Torsdag
10/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 2*:
Lørdag
12/05 09.30-14.00 HVH
Søndag
13/05 09.30-14.00 HVH
Lektion 4:
Mandag
14/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 5:
Tirsdag
15/05 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*:
Torsdag
24/05 16.30-21.00 HVH
Tirsdag
29/05 16.30-21.00 HVH
Lektion 6*:
Onsdag
30/05 16.30–18.30 HVH
18.30-20.30 HVH
Prøve*:
Torsdag
31/05 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

Orientering
Lektion 1:
Lektion 2*:

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
Lektion 5:
Tirsdag
17/04 16.30-20.30 HVH
Lektion 3*:
Tirsdag
24/04 16.30-21.00 HVH
Onsdag
25/04 16.30-21.00 HVH
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 D
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Ugen krydsord, mormor!!
1

2
3

5

Nedad

4

1. Gennemsigtig
2. Infektion i hjertets inderste
lag
3. Hjerte
6. Betyder lille hulrum
7. Nerve, der innerverer m.
obliquus capitis superior
8. det der lille hul i håndryggen,
hvor man ifølge Tranum-Dawg
skal sniffe sin tobak fra
9. HIV er så’n
12. Hvis man er en fræk lille
agonist til en receptor, som
starter Gq-signalvejen, hvilket
divalent kation vil man så se en
intracellulær stigning af?
16. Juxtaglomerulære celler
secernerer dette hormon

Henad

6

8
10

11

12

1. Slimhindefold
4. Kapillærer i leveren er af
denne type
5. alfaceller i den endokrine del
af pankreas secernerer dette
hormon
10. Denne dude har givet navn
til en masse kapsler i nyrerne
11. Vi bruger ordet, og vejrpigen bruger ordet
14. Pukkelryg
15. Denne nerve innerverer
bl.a. diaphragma
17. Når en celle drikker!
18. Knoglefremspring, som
er uofficielt opkaldt efter the
esteemed Dr. Ole C

Sidste uges løsning:
B

Z

15

17

18

16

Af Peter James og Dennis 2/MOK-red
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12
2012
Endnu en gang er tiden oprunden og vor venten er forbi! 5 lange
måneder har henslæbt sig, sneglet sig af sted, som var hver dag den
24. december, som var hver en time en uforberedt eksamination i diencephalon og regio cruralis posterior! 5 måneder uden rusvejledningen.
Ikke godt nok!!
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rusvejledere, som studiet
kan opdrive. Intet mindre!!! Og hvad skal disse supermænd og wonderwomen så kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende, at der er nogle talenter,
som rusvejledere bør besidde for at kunne leve op til opgaven.
Man behøver ikke at:
•
kunne spille tohændigt rumsterstang (et ærværdigt gøglerinstrument) mens man reciterer døveudgaven af ”HMS Pinafore” og
frembringer en 7 dages madplan for veganere
•
finde på 6 nye banebrydende oplæg egenhændigt
•
være officer fra jægerkorpset, så man kan styre de skrigende
masser
Derimod skal man:
•
være ekstremt socialt indstillet
være mere interessant end dem fra Paradise Hotel
•
være ansvarlig nok til at tage sin del af arbejdet, både på seminar•
erne og på rusturen. Man kan ikke lave den store free-rider
•
være indstillet på at bruge hele august måned på rusvejledningen
•
ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tålmodighed og lyst til
at lave oplæg
•
være i stand til at styre sin sladdertrang og sin mobiltelefonitis.

Ét ugeseminar:
d. 4. - 11. august
Og sidst, men absolut ikke mindst, én rustur
d. 17.- 23. august
Herudover holder de enkelte grupper og undergrupper møder gennem
hele forløbet. Dette inkluderer bl.a. en sommerhustur fra omkring d.
20-27. juli.
Tilmelding
Rusvejledningen er allerede nu i gang og der mangler på nuværende
tidspunkt 11 vejledere. Det vil efter aktiv tilmelding fredag d. 24/2 blive
trukket ud, hvilken vejledergruppe man kommer i og resten vil komme
på indsuppleringslisten. Man vil få svar ml. 15-16 fredag d. 24 februar
om, hvilken gruppe man er kommet i.
Møder og tilmelding ligger som følger:
Obligatorisk informationsmøde:
Torsdag d. 23.2 kl. 16 i Kantinen ved trappen
Aktiv tilmelding:
Torsdag d. 23.2 kl. 16:30 i Kantinen ved trappen
Fredag d. 24.2 kl. 14-15 foran tør studiesal
Andet stormøde:
Onsdag d. 2. maj kl. 20.00 i studenterklubben
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen OvervintringsGruppen

Datoer
Rusvejledningen inkluderer to weekendseminarer:
d. 16-18. marts
d. 20-22. april

SIDSTE CHANCE FOR AT MELDE DIG!
Kære medstuderende
Vi i MedicinerRådet har lovet jer studerende, at kæmpe
for at mindske antallet af overflyttere til vores kandidatuddannelse. Det er ikke fordi vi ikke kan lide alle
vores nye medstuderende fra Odense og Århus, men
simpelthen fordi den store overflytning lægger et alt for
stort pres på vores undervisning og klinikpladser.
MedicinerRådet har forsøgt at overtale dekanatet til
at gøre noget ved problematikken, men der er ikke
meget samarbejdsvillighed, ej heller fra Demokratiske
Medicinere. Senest har de nedsat et udvalg uden nogen
tidsfrister, hvilket i realiteten blot er at sylte sagen.
Dagens Medicin (ugeblad for Sundhedsvæsenet) har
på MR’s initiativ bragt historien om overflytning, se
http://www.dagensmedicin.dk/uddannelse/studerendestop-strommen-af-lagestuderende-til-kobenhavn/.
Som en service bringer vi her artiklen fra Dagens
Medicin der er skrevet af Lotte Kristiansen.

Studerende: Stop strømmen af lægestuderende til
København
Studerende fra Odense og Aarhus flytter i stor stil
til hovedstaden for at færdiggøre deres uddannelse,
og det er et problem, regionerne bør kigge på, mener
studerende fra KU.
Det er ikke løsningen på speciallægemanglen at flytte
studiepladser fra København til Vestdanmark.
I stedet bør man bremse den store overflytning af
studerende fra SDU og Aarhus Universitet, der i dag
finder sted, mener MedicinerRådet, de københavnske
medicinstuderendes studenterråd.
I sidste uge udsendte Danske Regioner et nyt uddannelsesudspil, der blandt andet lægger op til, at 50-100
studiepladser skal flyttes fra lægestudiet i København
til Vestdanmark for at imødegå manglen på speciallæger. Men det er ikke der, man først bør gribe ind,
mener MedicinerRådet.
I en pressemeddelelse skriver rådet, at i alt 122 studerende fra Odense og Aarhus siden september sidste
år er blevet overflyttet til lægestudiet på KU efter
endt bacheloruddannelse, og det er med til at presse

uddannelsen i København, der i forvejen er overfyldt
på grund af det høje optag.
Derfor bør man først og fremmest kigge på at begrænse
antallet af overflytninger.
Tilstrømningen af studerende fra Vestdanmark er
ifølge MR med til at forringe kvaliteten af den lægelige
uddannelse især under klinikopholdene, hvor man har
været nødt til at sende de studerende til blandt andet
Rønne og Sverige.
MR ønsker ikke helt at stoppe overflytningerne
men foreslår at de begrænses til 20 studerende pr.
semester.

