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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
Mo skal have lavet celleskrab.
Andrea tæller celler i mikroskop.
SATS månedsmøde - se side 5.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Andreas tænker på fodbold.
Mo og Julie skal i børnehave og så skal de
hive Sigurd ud af hulen.

Fredag
LAaaAAaaAaAaang fredagsbar!
DJ Wet Knees kommer og spiller. Re. Spekt.
Andreas tænker stadig på fodbold.

Standard første menstruationsdag.

Lørdag
Mo skal se guilty pleasure TV hos Sari.
Gad vide hvad de andre MOK’ere laver?
Søg psyk-hold - se side 4.

Søndag
Andrea pjekker fra kirke fordi der er FADL-rep
weekend. Hun skal nok tage til spaghettigudstjeneste på onsdag som erstatning.

Mandag
MOK deadline 12.00
ANDERS KOMMER HJEM (eller var det i går?)
Ansøgningsfrist for nye MOKere - se side 5.
PUFF-kursus - se side 5.

Ugens redaktion.

Andreas

Andrea

Tirsdag
Dagen inden 5. semesters eksamen. GLHF!
Andrea tæller sandsynligvis stadig celler.
Mo skal undervise GYN i 11 timer.

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i
semestermånederne, med undtagelse
af uge 42 samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til
mok@mok.dk og ikke til
ansvarshavende!
Denne uges forside: Mo

Mo
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Du vil gerne fortælle en grinern joke, men du er i tvivl om hvor politisk ukorrekt du kan tillade dig at
være. Så hvordan i alverden skal du kunne vurdere egnetheden af din vittighed? Jamen med:

Upassende-O-meteret
selvfølgelig!
Hvad gør Spiderman når han har drukket sin kaffe?
Han edder koppen.
Hvad kalder man en måge der er bøsse?

Ho-måge.

Hvad sagde den ene væg til den anden?

s
De u
Din mor er så fed, at hendes blodtype er nutella
Dem du skal
Din mor er så tyk, at hun blokekrer for WiFi-signalet
passe lidt på med: Din mor er mere åben end 7/11.
Dem du ikke må Alle “døde baby“ jokes. F.eks.:
fortælle videre: Hvordan redder man en baby fra at drukne?

Vi mødes på hjørnet!

Man flytter sin fod.
En særlig kategori af jokes, er de helt sorte jokes. Folk, der har røget, pisser sig selv i bukserne af grin, og dine
mærkelige venner synes ligeledes det her er en stor fed ROFLCOPTER værdig.
Et godt take på de lande, der lider lidt af post-Sjovetism, er Reddits famøse Latvian jokes:
• Three Latvian are brag about sons. “My son is soldier. He have rape as many women as want,” say first Latvian. “Zo?” second say, “My son is farmer.
He have all potato he want!” Third Latvian wait long time, then say, “My son is die at birth. For him, struggle is over.” “Wow! You are win us,” say
others. But all are feel sad.
• Q : What are one potato say other potato? A : Premise ridiculous. Who have two potato?
• Q : How many Latvian is take screw in light bulb? A : 25. One screw in, 24 ride bicycle generator for 1-hour shift. But time probably better spend
search food.
• Q: What is happening if you cross Latvian and potato? A: This is cruel joke. please, no more.

MOK har endvidere også forsøgt at skabe sine helt egne sorte jokes - med et lækkert tema.
Din primære skaber af denne WTF-parade, er faderen af sorte jokes, Simon Glerup. Enjoy.
• Gå

ind på Pizza Huts toilet og hæng en plakat med titlen “Mistet hund” op. På plakaten er der et billede af en kat.
ind i en Pizza Hut, peg på en pizza og skrig: “Jeg vil ha’ den der, mor!”
• Fyld en spand op med hoppebolde, gå hen i en trappeopgang med mange folk, hæld boldene ud og råb: “Min Pizza Hut!”
• Klæd dig ud som en pizza, gå hen til Pizza Hut og skrig: “Du spiser mine børn!”
• Superlim en pizza til gulvet og se, hvor mange folk i Pizza Hut, der prøver at samle den op.
• Køb en pizza, spørg ekspedienten, om de tror på enhjørninge og smask så pizzaen ud i panden.
• Gå ind i en pizza, råb “Følg efter den bil!” og peg på en parkeret bil.
• Råb “Hey, dig med pizzaen på!” og se, hvor mange, der vender sig om.
• Put mayonnaise i en skål, frys det og fortæl dine venner, at det er pizza.
• Ring til Pizza Hut og fortæl dem, at du ikke har tid til at snakke med dem lige nu.
• Gå

Af: Mo og Andrea, MOk.red
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BASISGRUPPER

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital,
søger nye lægevikarer med start Maj eller Juni.
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs Psykiatriske
Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt. Som holdmedlem dækkes 3-4 vagter pr. måned.
Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet er varieret
og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske problemstillinger,
akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring og supervision af
den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som lægevikar kan takle
travle perioder og arbejde selvstændigt.
Oplæring tilbydes ved:
• 2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
• 3 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
• Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 hverdage i starten af hver måned mellem
9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.
Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
• Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og forventer
at bestå eksamen i psykiatri.
• Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
• Deltagelse i holdmøder den første mandag i hver måned.
• Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
• Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.
Ansøgningsfrist: Lørdag d. 07.04.2018, kl. 16.00
Samtaler afholdes efterfølgende.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail: holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
- Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
- Motiveret ansøgning må max. fylde en A4 side.
- Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Laaaaaang
fredagsbar nu på fredag
den 6. april! Weeehuuuu!
Kom ned i klubben og ønsk
dine studiekammerater
glædelig
post-påske
mellem 11.00
og 23.15.

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenigheden i København - SMiK
Højskoleaften ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole (1986-2017), vil sørge for en højskoleaften med det hele - fællessang, gode historier og indsigt i de bedste sange fra højskolesangbogen.
”Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer én
indenfor. Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en reality-booster. Den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud
af. Den er noget, man skal leve sig ind i.”
Jørgen Carlsen sætter sig til klaveret kl. 20, mens der kl. 19 vil være en kort gudstjeneste ved studenterpræst Inger Lundager. Det er muligt at deltage i Jørgen Carlsens foredrag separat.
Tid og sted: Torsdag d. 12. april kl. 19.00-22.00
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S
Fri entré
Filosofisk fugle- og botaniktur til Jægerspris Nordskov
Kom med på Studentermenighedens traditionsrige tur for studerende. Vi skal denne gang til Jægerspris Nordskov og blandt andet forbi Nordeuropas ældste træ, Kongeegen, og måske
vi er heldige at se havørn. Lektor Claus Emmeche vil introducere den gående filosofi, mens lektor Flemming Ekelund vil dele ud af sin viden om fugleliv og de botaniske hemmeligheder.
Studenterpræsten vil holde en opbyggelig tale. Husk fornuftigt fodtøj og tøj efter vejret, kikkert til fuglene, madpakke og noget at drikke. Arrangementet er gratis og i samarbejde med
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted: Lørdag d. 14. april kl. 11.00
Mødested er Skoven Kirke, Skovkirkevej 2, 3630 Jægerspris – på parkeringspladsen. Se rejsevejledning på facebookbegivenheden.
Tilmelding: praest@sund.ku.dk
Fri entré
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en SMiK folder ved præstens kontor. Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden,
så kontakt mig på praest@sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være
heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

ANNONCER

ARRANGEMENTER HOS PUFF
Kursus i basal SAS-programmering - tre dages kursus 9., 10. og 12. April.
Mangler du en god forståelse af SAS til at udføre statistisk analyse af indsamlede data?
Uanset om hvilket stadie du er på med din forskning, er på er dette kursus for dig!
Panums Ungdoms Forsker Forening inviterer til dette semesters kursus i Basal SASprogrammering, hvor du vil få indblik i håndtering af store data, programmering af basale
statistiske analyser samt fortolkning af output
Hvornår? Kurset afholdes over følgende tre dage:
- Mandag den 9. april kl .16:15-19:00
- Tirsdag den 10. april kl .16:15-19:00
- Torsdag den 12. april kl. 16:15-19:00
Der tilbydes 25 kursuspladser, og ved tilmelding forventes fuld deltagelse. Tilmeldingen er
allerede åben og foregår via dette link - find vores facebook begivenhed!
https://billetto.dk/e/kursus-i-basal-sas-programmering-billetter-271227
Pris: 150 kr. pr deltager
Hvor? Kurset foregår alle tre dage på CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.2.12. Der vil her
være stationære computere med SAS installeret til fri afbenyttelse af kursisterne.
Yderligere info, link samt info om andre kommende PUFF-arrangementer kan findes på
vores facebookside under begivenheder.
Vi glæder os til at se jer!
STILLINGSOPSLAG
Clinical assistant/PhD fellowship at Functional Imaging Unit, Rigshospitalet, Glostrup,
University of Copenhagen
Functional Imaging Unit invites applicants for the research project “Quantification of
permeability of the blood-brain barrier and brain metabolism by MRI in multiple sclerosis”
from medical doctors that hold – or expect to hold – a Medical Doctor’s degree in September
2018 at the latest.
The PhD project
Permeability of the blood-brain barrier as measured by dynamic contrast-enhanced MRI
(DCE-MRI) is a novel in-vivo marker of neuroinflammation in the brain and may be a highly
useful tool in stratification of treatment response in relapsing-remitting multiple sclerosis.
With this project we will follow MS patients starting the newest and most efficacious MS
treatment regimes, in an attempt to predict treatment response and characterize brain
perfusion and metabolism, in collaboration with neuroimmunologists from Southampton
University and Bartholin institute at RH, an is thus highly interdisciplinary, in fields of
Neurology and advanced MRI neuroimaging.
Applications should be submitted by e-mail only and in a single file to: stig.praestekjaer.
cramer@regionh.dk
Se puffnet.dk for flere stillingsopslag.

KURSUS I AKUT PATIENT
"Vi kommer alle til at stå der en dag"
Trænger du til at finpudse akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer når det gælder
de hyppigste og mest livstruende medicinske- og kirurgiske tilstande, som man kan møde
i klinikken eller står du måske og skal til eksamen i Akut Patient?
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår de hyppigste og mest livstruende medicinskeog kirurgiske tilstande, som man kan møde i klinikken. Kurset er opdelt i en teoretisk og en
praktisk del. På den teoretiske del gennemgås de patoanatomiske og –fysiologiske årsager
bag førnævnte tilstande, ligesom akutte behandlingstiltag, algoritmer og procedurer
diskuteres.
Meld dig til to spændende simulationsdage på CAMES Herlev d. 14.-15. april – Vi glæder
os til at se dig!
Hvem er du?
Medicinstuderende – intet semester krav. Såvel eksamensnære 12. semester som 1.
semesters- nysgerrige sjæle er velkomne.
Kurset er baseret på pensum til 12. semesters eksamen i Akut Patient, men undervisningen
er indrettet, så alle kan være med.
Vi garanterer udfordring uanset fagligt niveau!
Det praktiske:
Kurset foregår på CAMES Herlev d. 14.04.18 og 15.04.18, begge dage i tidsrummet 09.00
– 17.30
Billetsalg:
Billetsalget er startet på sats-kbh.dk

|

Så er det sidste chance for denne
gang, venner! MOK indsupplerer og
vi glæder os til at høre fra DIG!
S e n d d i n e k s t re m t m o t i ve re d e
ansøgning til MOK@mok.dk senest
på mandag den 9. april klokken 12.
Du skal bare fortælle os lidt om dig
selv (og også gerne hvad du fik til
morgenmad i morges). Efter at have læst
side 6 og 7 tænker du måske, at du for
en sikkerheds skyld også skal vedhæfte
dine 10 seneste publikationer - men
bare rolig! Hos MOK skaffer vi DIG mega
skriftlig eksponering!
Du er sikret publikation i et medicinsk
tidskrift på UGENTLIG BASIS. Det er der
ikke mange forskningsår, der kan hamle
op med. Så om ikke andet, så ansøg
MOK for at få nogle artikler på CV’et. Ja,
og så for at hygge dig gevaldigt hver
eneste mandag.
Kys, kram og kebabknus fra
MOK-redaktionen & Jan Bittermann
MÅNEDSMØDE
Kan du smertedække dine patienter? På dette månedsmøde vil du kunne høre Ole
Mathiesen, klinisk forskningslektor, ph.d. fra Sjællands Universitetshospital, Køge.
Den 4. april og fortælles der om hvordan du behandler postoperative smerter. Foredraget
vil dække de basale principper ved smertebehandling, med fokus på postoperativ
smertebehandling.
Der vil til månedsmødet være lidt snacks og slik og god mulighed for nye medlemmer at
høre hvad vi laver i foreningen – så tag din læsemakker under armen og mød op!
Hvem er du?
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og
foredrag.
Medlemskontingentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række
arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.
Se mere om SATS, bliv medlem og følg os på Facebook.
Det praktiske:
Mødet holdes d. 4. april kl. 16.15 på Panum lokale 13.1.36
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Vejen til specialet
En kort artikel om alt det du skal nå, for at
få dit ønskede speciale
“Ja, der er mange rygter – en del af dem desværre også uden
hold i virkeligheden.”
Sådan lyder svaret fra Lægelig Videreuddannelse ØST, da
jeg skriver til dem i forbindelse med skabelsen af denne
MOK-artikel. I de 3 år jeg har studeret, er der blevet fortalt
stort og småt, om hvad vi skal nå i løbet af sudiet, og jeg
har sikkert selv biddraget med en del rygter. Men hvor
meget hold har de i virkeligheden? Og hvad forventes der
egentligt af os som lægestuderende, når vi ansøger en
intro el. hoved-uddannelsesstilling? Artiklen her forsøger
ikke at give et fuldbyrdet svar men blot at reflektere lidt
over emnet.
De syv lægeroller
Først og fremmest er det vigtigste at gøre sig bevidst om
måden, hvorpå man ansøger en stilling. Man ansøger
nemlig ud fra sundhedsstyrelsens ’de syv lægeroller’.
Disse er som bekendt: ’medicinsk ekspert’, ’samarbejder’,
’kommunikator’, ’leder/administrator’, ’sundhedsfremmer’,
’akademiker’ & ’professionel’. Hvad disse roller indebærer
for de forskellige specialer, og hvor meget der lægges vægt
på hvert enkelt af dem, er også forskelligt. Som Lise Møller
fra sekretariatet i Lægelig Videreuddannelse ØST skriver:
”Helt overordnet kan det siges, at ingen ansøger tildeles forløb
alene på baggrund af videnskabelig aktivitet. Alle specialer
kræver bredde i ansøgerens profil.”
Det vil sige, er der specialer, man finder spændende, kan
det være en god idé at tjekke deres faglige profil ud via
Yngre Lægers hjemmeside. Dog skal man have i mente,
at blot at være stærk indenfor akademikergrenen via
forskning eksempelvis, ikke altid er nok.
’Forskning’ et tungtvejende ord
Udgangspunktet er en bred kompetence-pensel, en
velskrevet ansøgning samt en vellykket samtale. Når det
så er sagt, så skal man alligevel skille nogle ansøgere
fra før selve samtalen. Det har længe været et emne
blandt studerende, at hvis man ikke forsker i løbet af sin
studietid, så kan man ligeså godt glemme at søge visse
hoveduddannelsesstillinger. Jeg skrev og spurgte to
ansættelsesansvarlige overlæger i denne sammenhæng:
Hvor meget betyder en Ph.d?

"En erhvervet PhD grad vil have stor betydning ved ansættelser
i både intro – og H-stillinger. Det viser, at ansøger har arbejdet
målrettet i 3 år , hvor der er taget en forskeruddannelse og
erhvervet en akademisk grad”
Sådan skriver Bo Feldt-Rasmussen fra Nefrologisk Klinik
på Rigshospitalet. Ligeledes skriver Helle Thy Østergård,
Anæstesiologisk Afdeling, Herlev: ”Det behøver ikke at være
indenfor det anæstesiologiske felt, det er mere hvad man kan
formulere, hvad man kan bruge de erhvervede kompetencer
til indenfor det anæstesiologiske felt.”
Hvad siger det til os som studerende? Ikke ret meget, i det
meget af det, der bliver lagt vægt på i de forskellige specialer
ift. forskning, ligger muligvis længere fremme, end hvad
der kan opnås på dit 6mdrs prægraduate bachelorprojekt.
Desuden ser det forskelligt ud for specialerne, hvorved et
medforfatterskab ikke nødvendigvis er af stor betydning.
Det skal dog ikke underkendes, at selvfølgelig kan
fag-relevant forskning samt erhvervet Ph.d have stor
betydning, jævnfør det som Bo skriver - det viser, at man
kan arbejde målrettet med et fag i 3 år. Desuden vil det
have givet erfaring indenfor nogle af de andre lægeroller.
Jeg har aldrig været frivillig - kun været SPV’er...
En af de helt store tendenser blandt de studerende, er
frivilligt arbejde. Udover det spændende i selve arebjdet,
anskues det også blandt studerende oftest, som værende
en vej til et bedre CV. Frivilligt arbejde er mange ting, og
hvordan vurderer man vigtigheden af det i en ansøgning?
Bo Feldt-Rasmussen udtaler:
”Det vurderes sikkert forskelligt i de forskellige afdelinger.
Jeg bliver mere nysgerrig, hvis man har været i en primitiv
sundhedsklinik i 3 måneder i et U-land end hvis man har
været fodboldtræner i den lokale klub, men alle de ting man
har lavet, det kan man sikkert også vægtes højere op hvis man
har gjort noget helt specielt, der på en eller anden måde kan
tænkes at bringe værdi i arbejdet som læge”
Som Bo skriver ovenfor, så kan frivilligt arbejde
betyde noget, idet det vækkker nysgerrighed blandt
ansættelsesudvalget. Man behøver ikke nødvendigvis
have været i et U-land, men såfremt man kan argumentere
for, at det har givet kompetencer til det lægelige virke, vil
det have betydning. Desuden er det forskelligt fra afdeling
til afdeling, hvad og hvordan man lægger vægt på det.
Hvad siger det til os som studerende? Måske at vi også
skal huske, at bruge tid på noget af det særlige vi brænder
for, som måske ikke nødvendigvis direkte er relateret
til medicin. Det kan stadig give os nogle kompetencer
indenfor vores fag.
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Som Helle skriver: ”Vi lægger vægt på alle typer organisatorisk
erfaring, hvis det har givet én nogle kompetencer, som
kan bruges på en anæstesiologisk afdeling. Det være
sig aktiv deltagelse i YL lægeråd, videreuddannelsesråd,
tillidsmandsarbejde, uddannelsesassisterende YL,
skemaplanlægger mv. Så frivillige organisationer mv. kan
godt tælle med. Vi skriver faktisk også viden/erfaring med
konflikthåndtering”.
I høj grad er det svært at sige, præcis hvornår man har
tilegnet sig visse kompetencer. Derfor handler det også i
høj grad, om at bruge tid på det man er god til og kan lide
- for konflikthåndtering og organisatorisk arbejde findes i
mange forskellige former og farver.
I forhold til ens studiearbejde skriver Helle også: ”Studiejob
har ikke betydning med mindre man kan argumentere for man
har fået nogle kommunikativ-,
samarbejdsmæssigt- og
organisatorisk erfaring ud
af det.”
Med det i mente, at det
selvfølgelig er forskelligt fra
speciale til speciale, synes
jeg det viser meget godt,
hvad det egentligt handler
om. Man skal ikke have et prestigefyldt studiejob for enhver
pris. Det handler mere om de kompetencer el. erfaringer,
man får ud af det. Langt hen af vejen handler det mere om
hvad det vi laver under vores studietid, har lært os, fremfor
at vi skal lære at lave det rigtige i løbet af vores studietid.

|

Jeg synes langt hen af vejen, at det beskriver meget godt,
hvor mange veje, der er til det ønskede lægespeciale.
Det viser også, at det ikke nødvendigvis skal være den
forskertunge vej, men at det også sagtens kan være, at
have vist sig som en yderst dygtigt assistent under ét af
dine klinik-ophold. Som Bo også nævnte flere gange i vores
korrespondance, er det vigtigt at skelne mellem ansættelse
i intro-stilling og HU-stilling, da det man ser efter er meget
forskelligt. Jeg synes især vigtigheden ligger i, hvad der er
muligt, at nå under sin studietid. Forventes det, at vi har
været første-forfatter på en artikel i løbet af vores studietid,
til når vi søger intro-stilling? Måske ikke. Kommer det
til at vægte højere, når vi søger vores HU-stilling? Højst
sandsynligt.
Til slut, vil jeg takke Bo, Helle og Lise, for at svare på nogle
af de spørgsmål, jeg har sendt dem. Fordi langt hen
ad vejen, er det ikke fordi, vi
som studerende forventer et
endeligt svar på, hvad vi skal
gøre, for at sikre os den stilling,
vi ønsker. Det er blot rart, at få
uddybet svarene på nogle af de
spørgsmål, der ligger til grunde
for alle tankerne vedr. specialeuddanelserne.

“Langt hen af vejen handler
det mere om hvad det vi laver
under vores studietid, har lært
os, fremfor at vi skal lære at
lave det rigtige i løbet af vores
studietid.”

Hvor efterlader det os som studerende?
Nu er det blevet nævnt en del gange, at det er forskelligt fra
speciale til speciale og fra sted til sted. Så hvad i alverden
skal vi konkludere ud fra alt det her? Som det første vil
jeg igen henvise til Yngre Lægers hjemmeside, med en
oversigt over samtlige specialers faglige profiler. Dernæst
vil jeg gerne tage udgangspunkt i noget Bo skrev til mig:
“En anden måde at gøre det op på kunne være: 1) Ethvert
initiativ, der adskiller én fra de andre ansøgere er bedre
end intet initiativ. 2) De, der har været synlige og særligt
engagerede på de afdelinger, de har passeret i kliniktiden, vil
ofte have opnået en good-will på de pågældende klinikker.
3) De, der har deltaget aktivt (men måske idet små) i en
forskergruppes aktiviter vil ofte have en goodwill på den
pågældende afdeling og måske i det pågældende speciale.

For mange er der lang tid til jeres første HU-ansøgning,
for andre mindre, men jeg vil slutteligt efterlade jer med
et citat fra Helle:
”Det er vigtigt at pointere, at en god motiveret ansøgning
og et velskrevet CV betyder rigtig meget, samt hvordan man
klarer samtalen, når man søger introduktionsstilling. Det er
vigtigere end et flot CV.”
Tusind tak til:
• Lise Møller – Sekretariatet for lægelig videreuddanelse
region øst
• Bo Feldt-Rasmussen – Klinikchef, Profesor Nefrologisk
Klinik Rigshospitalet
• Helle Thy Østergård – Post graduat klinisk lektor Herlev
Hospital, Anæstesiologi
For at besvare mine spørgsmål, og lade sig citere i denne
artikel. Det er et meget komplekst og kontroversielt emne,
og det ikke altid nemt at få det hele med. Denne artikel
indeholder ikke hele svaret eller den fulde tilgang og
holdning til emnet.

Andreas \\ MOK-red
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BEVAR STUDIENÆVNENE
Regeringens udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU) har fremsat 37
anbefalinger til, hvordan fremtidens universitetsuddannelse bliver bedre.
Hvorfor er det vigtig for dig som studerende?
Som det er lige nu, har vi et studenterdemokrati i verdensklasse.
Med studenteroprøret fra april ’68, fik vi indflydelse og magt på
vores egen uddannelse. I dag er vores indflydelse formaliseret i
uddannelsesnære råd og udvalg, f.eks. Studienævnet.
Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige
Kandidatuddannelse er organiseret således, at vi er fem
studerende, der er demokratisk valgt (univalg i efteråret) og fem
ansatte fra universitet (lektorer og professorer, der repræsenterer
de kliniske fag, basalfagene og folkesundhedsvidenskab),
der ligeledes er demokratisk valgt af deres medansatte. Alle
studerende har muligheden for at stille op til studienævnet, og
alle studerende har mulighed for at komme til MedicinerRådets
møder, og give deres input til, hvad de studerendes holdning
skal være til studienævnsmøder. Vi ønsker, at de fem studerende
i studienævnet sidder på et bredt mandat, og at de taler alle de
studerendes sag. Endvidere har vi en formand for Studienævnet,
nu Jørgen Kurtzhals, der også fungerer som studieleder (og
dermed har ansvaret for uddannelses daglige drift og kvalitet).
Formanden for studienævnet er i vores studienævn også
studieleder – sådan er det ikke på alle uddannelser. Studielederen
vælges af alle medlemmer i Studienævnet. Det vil altså sige, at
vi som studerende er med til at vælge ham el. hende, der skal
lede vores uddannelse.
Studienævnene står for at tilrettelægge uddannelsens faglige
indhold, evaluere uddannelsens kvalitet og kvalitetssikring,
udforme studieordninger og på den måde sørge for at studiet
følger med tiden og er ’up-to-date.’ Endvidere tager studienævnet
sig af dispensations- og meritsager af principiel karakter.
Studienævnene tager sig meget lidt af økonomi forbundet med
uddannelsen, da det er dekanatet vejledt af Akademisk Råd
(her sidder også studerende) der udformer fakultets budgetter.
Ændringer i kurser, nye kursuselementer eller øvelser der har
økonomisk betydning, skal kunne indeholdes i budgetterne
og skal godkendes af dekanatet. Andre ændringer, der ikke har
indflydelse på fakultets budgetter kan studienævnet beslutte,
men ofte bliver dekanatet orienteret.
Ordlyden i anbefaling nr. 37 er, at studienævnenes
beslutningskompetence skal indskrænkes, og at det skal
fungere som et rådgivende organ. Studielederen skal endvidere
efter anbefalingen også udpeges af ledelsen – og ikke vælges
demokratisk.
Det er her vi som studerende skal sige fra. Med vores pladser
i et beslutningsdygtigt organ, har vi direkte indflydelse på
vores dagligdag og uddannelsens faglige indhold. Vi er som
studerende tættest på konsekvenserne af disse beslutninger,
og har sammen med ledelsen ansvaret for at tage bæredygtige
beslutninger. Endvidere giver forslaget
endnu mindre mening, når man
tænker på, at den enstrengede
ledelse allerede godkender
beslutninger af økonomisk
betydning, og har på den
måde stor indflydelse på
studienævnets arbejde. Med
det demokratiske valg af
både studerende og ansatte,
sikrer man sig også en hvis
mængde engagement og
interesse fra dem, der stiller
op, fordi de ved, at deres
stemme bliver hørt og der er

reel medinddragelse. Den indflydelse og det engagement der
følger i kølvandet, må vi ikke miste.
Vi kan beslutte, hvor lange vores eksaminer skal være. Vi kan
beslutte, hvilke fag vi skal have. Vi kan beslutte hvilke afdelinger,
der skal bruges til klinikophold. Det er ikke ting vi skal rådgive om.
Læs anbefaling nr. 36 og 37 herunder:
36. At ansvaret for at udpege studieledere forankres entydigt i den
enstrengede ledelse (FLERTAL)
I dag udpeges studieledere efter indstilling fra studienævn.
Et flertal i udvalget (Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Finansministeriet, Danske Universiteter, David Dreyer Lassen, Mads
Bryde Andersen, Tina Bering Keiding, Dansk Industri og Dansk
Erhverv) anbefaler, at studieledere fremover udpeges direkte af
ledelsen. Det vil forankre studielederen tydeligere i den enstrengede
ledelse med en klar funktion og kompetence og således tydeliggøre
ansvars- og opgavefordeling mellem den enstrengede ledelse og
studienævn i arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne. Et
mindretal i udvalget (Akademikerne) anbefaler ikke, at studieledere
fremover udpeges direkte af ledelsen. Akademikerne ønsker at
fastholde, at studielederen udpeges af ledelsen efter indstilling
fra studienævnet hvorved det understøttes, at studielederen har
forankring og legitimitet i det lokale studiemiljø blandt studerende
og videnskabelige medarbejdere.
37. At ansvaret for uddannelsernes indhold og kvalitet forankres
entydigt i den enstrengede ledelse (FLERTAL)
Der er i dag uklarhed om ansvarsfordelingen mellem studienævn
og den enstrengede ledelse. Et flertal i udvalget (Uddannelses- og
Forskningsministeriet, Finansministeriet, David Dreyer Lassen,
Mads Bryde Andersen, Dansk Industri og Dansk Erhverv) anbefaler,
at universitetsloven ændres, så ansvaret for uddannelsernes
indhold og kvalitet forankres entydigt i den enstrengede ledelse.
Det indebærer en ændring af kompetencefordelingen mellem
studienævn og den enstrengede ledelse, således at det entydigt
bliver ledelsens ansvar at tilrettelægge arbejdet med og udstikke
rammerne for uddannelsernes indhold og kvalitet. Studienævnene
vil fortsat skulle spille en vigtig rolle i arbejdet med at udarbejde
studieordninger, følge op på uddannelsesevalueringer og merit
m.v. inden for de rammer, som ledelsen fastsætter. For yderligere
at understøtte det ledelsesmæssige ansvar for uddannelsernes
indhold anbefaler flertallet i udvalget, at studielederen altid er
formand for studienævnet. Et mindretal i udvalget (Akademikerne,
Danske Universiteter og Tina Bering Keiding) ønsker at fastholde
studienævnets nuværende rolle, hvor medindflydelse og
medinddragelse sikrer et højt fagligt engagement fra de studerende
og de videnskabelige medarbejdere i udviklingen af uddannelsernes
tilrettelæggelse og faglige indhold.
Se anbefalingen i sin fulde længde under Undervisningsog Forsk ningsministeriets hjemmeside, ufm.dk . -->
Uddannelse --> Råd, nævn og Udvalg --> Udvalg om bedre
Universitetsuddannelser

På vegne af MedicinerRådet ved Københavns Universitet,
Andrea Maier
Formand for MedicinerRådet

