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KAMMERATER FOREN JER!
I anledning af 1. Maj holder FADLs Røde Baroner endnu engang et storslået morgenmadsarrangement i studenterklubben.
Dette prægtige arrangement vil løbe af stablen mandag d. 1. Maj kl. 9.00 i Studenterklubben og vil vare til omkring 12-13 tiden,

hvorefter vi vil vandre i broder- og søsterligt optog til Fælledparken, med vor fane hævet som salut til alle proletarer.
Under dette formidable arrangement i klubben vil der blive serveret gratis morgenmad, Gammel Dansk og Rød Tuborg.
Yderligere vil der være stærkt kommunistiske slagtaler, Røde kampsange, antikapitalistiske konkurrencer og Maoistisk

underholdning.
Find derfor din indre Kommunist/Socialist/Proletar/Maoist/Antifascist/Økotripper/Leninist/Stalinist frem tag den

lille Røde under armen og mød op i klubben iført dit pureste purperrøde pampertøj.

Dette arrangement er forbeholdt alle
MEDICINSTUDERENDE.

Da vi skal købe ind i store mængder, er det vigtigt at vi ved hvor mange
der kommer. Send derfor en e-post eller aflever nedenstående
tilmelding på sekretariatet. Sidste tilmelding onsdag d. 26. april.

Hvis du har lyst til at lave et munter/gravalvorligt indslag så skriv
lige til os.

Med Kammeratlige hilsner, De Røde Baroner

E-post til: alundh@mdb.ku.dk eller b_chawes@hotmail.com
eller dbohnstedt@hotmail.com

_______bid ________ riv _________ flå ________ flæns ______ klip _________ bid ________ riv ________ flå _______ flæns _________ smadder _______ hærg _______ klip

Jeg kammerat _______________________________

 kommer til FADLs 1. Maj arrangement som den sande
Proletar jeg er.

Afleveres til Linda på Sekretariatet!

GRUNDET MASSIVT PRES FRA
DEMOKRATIBEVÆGELSEN OG AN-
DRE STATSUNDERGRAVENDE  OR-

GANISATIONER ER DEADLINE FOR TILMELDING
FLYTTET TIL:

ONSDAG DEN 26. APRIL KLOKKEN 16.00

http://www.fadl.dk/kkf/kkf-opbygning/baron.html

Kom til FADL's 1. MAJ



2
Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Stu-
denterråd

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik
i tekstfiler kommer ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg

nelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

3) Over WWW på hjemmesiden: „http://www.studmed.ku.dk/mok/indlaeg-send/
http-post“.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-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. 1400. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://
www.studmed.ku.dk/mok“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes 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.

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

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 100,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside:

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK 25, årgang 32 udkommer

Torsdag:
P8'n afholder Insektema kl. 20.00

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
09.00 FADL 1. MAJ arrangement i klubben
12.00 FADLs fane bæres til Fælledparken
14.00 MOK's DEADLINE
17.00 SATS Foredrag med Peter Cook

Tirsdag:

Denne redaktion

ROYALT MOK

2000

Christian Legind, Mogens Boisen, Nikolaj B. Bak og Gordon T. Jehu
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Styrende royale organer

Royal Leder

SEKRETÆRER I STUDIE-
NÆVN OG UDVALG:
Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning på 1. og 7. semester, plan-
lægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41, 35 32 70 92
(dispensationssager, VKO, OSVAL)

Klinikudvalget Rigshospitalet,
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44
36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt, KAS Herlev,
Lægetårnet 101, telefon 44 88 33 71
Birthe Brogaard, sekretær
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

SPRØJTEN PÅ NETTET
Hermed gøres opmærksom på, at Sprøjten, april 2000
er blevet lagt ud og kan findes på nedenstående
adresse:
http://www.sund.ku.dk/Aktuelt/svf-intern/17/
SVF_nyhedsbrev_17.htm

God fornøjelse
venlig hilsen
Suzanne Andersen og Kirsten Jung

Godkendt
MØDEREFERAT
MØDE 05-00, STUDIENÆVN FOR
MEDICIN
Mødedato 15. marts 2000
Sted Lille mødesal, Panum Instituttet
Tilstede Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen, Nina
Grosman (suppl. for Niels Høiby), Bjarke Hansen,
Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen , Aleksander Krag,
Lisbeth Ludvigsen, Simon Serbian (suppl. for Klara
V. Naver).
Endvidere deltog Camilla Gøtzsche, Lone E. Ras-
mussen, Palle Rasmussen, (studievejl.), Gitte Birkbøll,
Annette Jørgensen, Grete Rossing.
Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard
(studievejl.).
Afbud Pernille Due, Niels Høiby, Klara V. Naver

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 04-00
4. Studieplan
a. Overgangsordninger
b. Rusvejlederne og den ny studieplan
5. Forældelsesfrister
6. Indtegningskrav til miljø- og arbejdsmedi-

cin
7. Brug af Panum Biblioteket
8. Meddelelser
9. Eventuelt

Det blev foreslået, at studienævnets møder flyttes
til kl. 15.30 af hensyn til de studerende og deres
undervisning.

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Punkt 4a behandles umiddelbart efter pkt. 1.
ad 4 Studieplan

a. Overgangsordninger
Under dette punkt deltog Leif Christensen

(studieadministrator) samt Birgitte Rode.

Studenterrepræsentanter havde udarbejdet
et forslag til overgangsordninger. Birgitte Rode re-
degjorde for forslaget.

Studerende som er optaget på nuværende
studieordning og følger studiet planmæssigt forbli-
ver på denne studieordning. Det vil være nødven-
digt, at der gives mulighed for at gå til eksamen
efter gammel ordning i min. 1-2 semestre efter at
undervisningen er ophørt.

Ved forsinkelser i studiet, hvor det er mu-
ligt at overflytte til ny studieordning uden forlæn-
gelse af studietiden skal der ske overflytning.

Forsinkelser på nuværende 5. og 6. seme-
ster samt 7. og 8. semester vil medføre problemer.

Studienævnet besluttede Birgitte Rode og
Leif Christensen udarbejder regler/principper for
overgangsordninger. Der skal endvidere udarbejdes
modeller for særplaner i forbindelse med overgangs-
ordninger. Et udkast til sådanne modeller skal fore-
ligge 1. maj 2000.

ad 2 Personsager
To ansøgninger om tilladelse til for 4. gang

at deltage i eksamen i cellebiologi blev imødekom-
met grundet sagernes særlige karakter.

En ansøgning om for 4. gang at gå til inte-
greret eksamen blev grundet særlige forhold imøde-
kommet.

En ansøgning om tilladelse til for 4. gang at
deltage i eksamen i cellebiologi blev ikke imødekom-
met, da der ikke forelå omstændigheder, som kunne
begrunde dispensation.

En ansøgning om anbefaling til et 6.
eksamensforsøg i genetik blev ikke imødekommet.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 04-00 godkendt med tilføjelse.

ad 4 Studieplan
b. Rusvejlederne og den ny studieplan
Finn Bojsen-Møller meddelte, at sagen vil

blive behandlet på møde i ruskursusudvalget.

SÅ' DET ROYALT FORÅR
Så er vi tilbage efter årets fede
påskedage. Nu er det slut med
påskebajere, påskeæg og andet godt for
hjertet. Panums gange er begyndt at
blive fyldt med unge mennesker og
deres tunge bøger, hvorfra de sidder og
lærer det meste af indholdet udenad.

Til gengæld er foråret kommet væltende ind over os.
Ud af skuffernes gemmer er shortsene kommet frem,
medfølgende et blændende genskind fra de hvide lodne
ben der derved også luskes frem fra mørket. Hvad er
der så sket af interessante ting i de forløbne 2 uger(ja,
MOK har holdt påskeferie). Ud over at vores kære
storebror FAYL er vågnet op af døsen og begyndt at
tage stilling til at de jo nok må gøre et eller andet
ved vores manglende lederuddannelse, så har den
kære danske Dronning Margrethe II afholdt sin 60
års fødselsdag. Her fra vores royale redaktion ønsker
vi selvfølgelig mange gange tillykke med dagen og
har i den anledning dedikeret en hel side til vor
regent. Den kan De så, kære læser, rive ud og hænge
op på køleskabet derhjemme og nyde synet af vor
kære dronning.

Krisehjælp - det behøver vi da ikke...
Så er Universitetsavisen udkommet hvori Panum er
repræsenteret indtil flere gange. En medicinstude-
rende er blevet slået på vagten og det er der sikkert
en hel del der har prøvet. De fleste vil jo helst ikke
være pivsede, så man lader som ingenting og holder

i mener, det jeg hæfter mig ved er den usædvanligt
udemokratiske måde denne høring/debat er blevet
slået op. Så vidt jeg har forstået har arrangementet
været planlagt i lang tid. De havde, som Andreas
Lundh nævner, fået folk hele vejen fra Århus over for
at overvære/deltage i debatten. Men i hvor lang tid
har der været opslag? Har der været noget i MOK
om det? Det undrer mig virkelig, at man kan arran-
gere en høring om genindførelse af latinundervisning,
og så undlade at gøre ordentligt opmærksom på, at
man afholder et sådant møde. Jeg ser to muligheder:
enten er det en samling næsten uddøde dinosaurer,
der ikke ved hvordan man sender en E-mail til de
organer, der bliver læst af de studerende, så de får
mulighed for at deltage i arrangementet, eller også
er arrangørerne bange for et for stort fremmøde af
studerende, der kan give dem et for kvalificeret
modspil i “debatten”! Men det kan jo være at Clinical
Risk Management med tiden vil vise, at når lægen
ikke kan sætte epididymis i akkusativ, så dør  patien-
ten et år for tidligt!

Royalt MOK-red/Gordon Jehu

stille og roligt op med at tage vagter fordi man ikke
mere tør!
Dette prøver FADL at gøre noget ved, og har derfor
ansat psykolog Karina Wagtmann fra Bispebjerg
Hospital til at hjælpe FADL’ere i nød når de har
været på vagt. I den sammenhæng havde FADL ar-
rangeret et foredrag om psykologisk krisehjælp/
debriefing hvor der mødte tre (3!) studerende op.
Flot!

Wauw - hele to ugler!
Så er studenterklubben blevet anmeldt bagpå
Universitetsavisen. De havde venligst sendt en prak-
tikant fra deres redaktion ud og anmelde vores kære
klub. Jeg ved snart ikke hvad man skal sige om sådan
gang varm luft (ja, jeg er sgu ikke for god selv) men
hold da op en underlig anmeldelse. Havde vi mon
fået en ugle mere hvis folk havde klædt sig lidt mere
underligt? Hun beklager sig over den manglende
sommerbeklædning, men hvad fanden har hun for-
ventet når de fleste kommer lige fra undervisning og
vejret er dansk forår (rimelig køligt)!?  Til gengæld
kan vi rose fotografen for at have fanget den glade
stemning der præger vores fredagsbar. Og vise at vi
har kvalitetsmøbler importeret fra Fyn og Ballerup.
Det eneste positive ved kun at få 2 ugler er vel at det
måske holder nogle af de (næsten) alt for mange
besøgende udefra væk fra klubben, så vi også selv
kan være der.

�Anatomicus sum�
Til sidst vil jeg opfordre folk til at læse indlægget
vedrørende genindførelsen af latin undervisning på
medicinstudiet. Jeg vil lade det være op til jer hvad

ROYALE STUDIE
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ROYALT REFERAT NR.
10/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØB-
ENSHAVNS AMT D.
13.MARTS 2000 KL 15.15.
Godkendt 10.04.2000
Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Finn W.
Henriksen (FWH), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl. Lene
Wallin (LW), stud.med. Arash Afshari (AA), stud.med.
Dan Fuglø (DF), stud.med Berit Carlsen (BC),
stud.med. Mette Marklund (MM), stud.med. Lotte
Colmorn (LC), stud.med. Samir Munir (SM), stud.med

Klinisk farmakologi, der hidtil har været  afholdt
under kursut vedr. træning i kliniske færdigheder. –
d) 12.semester -  Udvalget drøftede på ny fordelin-
gen af eksamensklinkkerne i med.gastroenterologi
og vedtog midlertidigt at fordelingen i efterårs-
semesteret vil blive 3 (JRM), 2 (OHN) og 2 (EGH) -
e) Evaluerings skemaer for 8.semester –foråret
2000: Evalueringsskemaer for 7. og 8.semester er
udsendt, og sekretariatet har modtaget skemaer fra
8.semester retur. – Tilsyneladende fungerer ordnin-
gen  via tutorer ikke i dette semester. Det blev
besluttet, at et underudvalg bestående af BC, LC og
MM gennemgår de indkomne evalueringsskemaer og
laver et sammendrag af bemærkningerne til  Klinik-
udvalget inden fremsendelsen til SFM. - Endvidere
vedtages efter ønske fra studenterne, at
evaleringsskemaer kan afleveres anonymt i en ku-
vert til tutoren.

6. Budgetudvalget a) Styringsprogram for
sekretariatet: .Udvalget støtter forslag til anskaf-
felse af et styringsprogram, men udvalget afventer -
via ovl. Niels Bækgaard  - en tilbagemelding om evt.
ekstern konsulentbistand i sagen. b) Sekretariatet -
Da Sekretariatet efterhånden har fået pålagt en del
nye arbejdsopgaver i forhold til tidligere, skal  beho-
vet for yderligere hjælp klarlægges. BB udarbejder
en oversigt over nye arbejdsopgaver samt  medgå-
ede mertimer inden for de sidste år. Klinikudvalget
stiller sig positivt overfor bevilling af ekstra hjælp
til løsning af opgaverne - enten i form af kontor-
bistand eller studentersekretær.      c)  Budgetfor-
slag for år 2000 blev principgodkendt. – d) Regn-
skab for 1999 foreligger stort set  fra Sekretaria-
tets side, men der henstår  enkelte posteringer, som
kræver nærmere forklaring via økonomi afdelingen
forinden det endelige regnskab kan foreligge.

7. Undervisningsplaner:  a) Der har desværre
vist sig  et par uheld på 7.sem. vedr. kursus i
”fædighedstræning” i forbindelse med undervisnin-
gen i gyn/obs og kateterlægning på grund af misfor-
ståelser internt mellem underviserne. Erstatnings-
undervisning har fundet sted. - b) 1.udkast til
undervisningsplaner for efterårssemesteret 2000 for-
ventes udsendt i uge 12.

8. Universitetssekretariatet: a) Der er ud-
sendt forespørgselsbrev til 9.-13.semester vedr. hold-
sætning i efterårssemesteret a.h.t. planlægning af
antal hold m.v. Tilbagemeldingerne viser, at der
umiddelbart vil blive plads til alle studenterne i Kbh.
amt. b) 3.semester – SFM meddeler 07.03.2000, at
Kbh. amt vil modtage 3 x 12 stud. I maj md., og  1 x
12 i juni md. 2000.

9. Der skal indføres et nyt program for kort-
nøglesystemet på KAS Herlev, hvilket medfører, at
alle studenter umiddelbart skal indtastes på ny.

10. Studienævn for Medicin: Intet.

11. Eventuelt: Intet. - Mødet slut kl.17.15 –
Næste møde mandag d. 10. april 2000 kl. 15.15
Referent
Stud.med.  Marie Bønnelycke / BB
P:\01 Adm. Klinikudvalget KA\KLU\Klu
2000\KLUrefrmarts2000.doc

For at rusvejlederne kan varetage opgaverne
omkring information om studiet er det nødvendigt,
at de for en grundig indføring i studieplanen. Studie-
nævnet fandt at den bedste af de foreslåede løsnin-
ger ville være at arrangere et seminar på Panum
Instituttet i begyndelsen af august.

Poul Jaszczak vil udarbejde aktivitetsplan
for det videre arbejde.

ad 5 Forældelsesfrister
Punktet udsat til næste møde.

ad 6 Indtegningskrav til eksamens i miljø- og
arbejdsmedicin

Punktet udsat til næste møde.

ad 7 Brug af Panum Biblioteket
Der forelå en henvendelse fra en gruppe

studerende, som fandt det urimeligt, at de ikke måtte
bruge bibliotekets forsker- og tidsskriftrum som læse-
rum når øvrige læsepladser var optaget. Mangel på
læsepladser er et generelt problem på Panum og det
omtalte areal anvendes angiveligt kun i meget ringe
udstrækning af VIP’er. Studielederen tager sagen op
med dekanatet.

ad 8 Meddelelser
a. Holdsætning i genetik forår 2000.
Ved en beklagelig fejl var 7 studerende blevet hold-
sat trods bestået eksamen i genetik. Studerende,
som havde fået afslag på holdsætning grundet
pladmangel  var efterfølgende kontaktet med tilbud
om holdplads.
b. Udpegning af studenterrepræsentant(er) til
ankekommissioner.
Dette gav anledning til undren i studentergruppen,
idet der var udpeget en kontaktperson. Poul Jaszczak
udbad sig en liste over studerende, som ville indgå i
arbejdet i ankekommissionerne.
c. Faglig dag efterår 2000.
Onsdag d. 11. oktober 2000 friholdes for undervis-
ning med henblik på afholdelse af faglig dag. Forslag
til emner efterlystes.
d. Møder.
På vicestudielederens initiativ afholdes torsdag d.
13. april, kl. 15-17 ”Gå hjem-møde” med titlen ”Læge-
latin – en patient med behov for behandling”.
Tirsdag d. 21. marts 2000, kl. 16-19 afholdes intro-
duktionskursus i akupunktur.
e. Tidlig almen medicin og sundhedspsykologi.
Poul Jaszczak redegjorde kort for problemerne om-
kring kurset. Holdrepræsentanter for 1. og 2. seme-
ster havde afholdt møde med faget.

ad 9 Eventuelt
Studielederen oplyste, at han havde modta-

get en henvendelse fra en klinisk lektor i psykiatri
vedrørende studerende, som pga erhvervsarbejde
udebliver fra klinisk undervisning.

Næste møde afholdes torsdag d. 6. april 2000, kl.
15.30-19.00.

ref.   Grete Rossing

Marie Bønnelycke (MB), sekretær Birthe Brogaard
(BB).
Afbud fra: Prof. Svend Larsen, ovl. Steen Larsen,
sundhedsfaglig vicedirektør Jens Kr. Gøtrik,
stud.med. Iben Spanggaard,  sekretær Lisbeth W.
Jensen.

Formanden byder velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr.9/2000: God-
kendt .

3. Meddelelser fra formanden: a) CL erin-
drer om, at der er Fakultetsdag på Det sundheds-
videnskabelige Fakultet onsdag d. 29.03. -   b)
Orinetering om brev af 18.02.2000 fra klinisk lektor,
ovl. E. Gudmand-Høyer, med.afd. F, KAS Gentofte,
der gør indsigelse over den nye fordeling af eksamens-
klinikker på 12.semester fra efterårssemesteret 2000,
idet klinikkerne er reduceret fra 12 til 6 pr. hold,
hvorved EGH ikke er blevet tildelt de sædvanlige
antal klinikker, idet disse klinikker er fordelt på
h.h.v. Herlev og Glostrup. EGH efterlyser Klinik
udvalgets nærmere begrundelse herfor. EGH tilskri-
ves herom og efter fornyet overvejelser henføres
sagen til drøftelse under punkt 5. - c) Under henvis-
ning til tidligere udvalgsbeslutning vil udvalget an-
søge SFM om godkendelse til oprettelse af et klinisk
lektorat sats B i thorax kirurgi på KAS Gentofte.
Afdelingen tilskrives om den nuværende anvendte
kapacitet på 7., 8. og 10.semester samt muligheden
for at planlægge 4 eksamensklinikker pr. hold på
12.semester samt forslag til indstilling af en klinisk
lektor. -  d) Der er til dato indkommet 2 ansøgninger
til den opslåede stilling som studentersekretær. An-
søgningsfristen er den 15.03.2000. - e) De 3 indkøbte
computere til studenterbrug på KAS Glostrup er ikke
blevet opsat som foreskrevet, idet It-afdelingen har
opsat 3 ældre brugte computere, der ikke svarer til
de oprindelige indkøbte. Sygehusledelsen tilskrives i
sagen.

4. Meddelelser fra studenterne: a) Der blev
budt velkommen til de 3 nye studenter repræsentan-
ter Lotte Colmorn, Samir Munir og Marie Bønnelycke,
alle fra 7.semester på Hillerød sygehus. - b) De ind-
købte fagbøger til læsesalene er blevet ”hullet” og
klargjort til opsætning. Mette Marklund og Dan Fuglø
fremkommer med forslag til egnede reolsystemer
m.v. - c) .

5. Kontrete sager: - 7.semester/8.semester
– godkendelse af undervisningsplaner for efter-
året 2000 under det kliniske ophold: a) CL og BB
har været til formandsmøde med studieleder Poul
Jaszczak (PJ) vedr. placering af én ugl. central
undervisningsdag til farmakologi, mikrobiologi og
videnskabsteori. I efterårssemesteret 2000 bliver der
planlagt 4 hele og én halv dag på 7.semester hver
anden mandag og på 8.semester 4 hele dage + 2 halve
dage hver anden onsdag. Studielederen har tilskrevet
Farmakologisk Institut, at man fra forårssemesteret
2001 ønsker undervisningen afviklet i løbet af en 5
ugers periode a.h.t. det kliniske ophold. – b) Klinik-
fordeling. - Studenterne anmoder om, at klinikkerne
samles på to dage, således at der bliver mulighed for
at være hele dage på afdelingerne. Udvalget vedtog
som en forsøgsordning i efterårssemesteret at pla-
cere klinikkerne (40 pr. 10 uger + 6
psyk.samordningsklinikker) på torsdage og fredage
fra kl 12.30.- Der skal i den forbindelse foretages en
fordeling af klinikkerne afdelingerne imellem. -  Pla-
ceringen af patologiundervisningen aftales nærmere
med professor Svend Larsen, Patologisk Institut, idet
der skal henses til den øvrige undervisning på 11.se-
mester . – c) 7.semester - forelæsninger. – Jf.
arbejdsudvalgets oplæg blev det vedtaget at fore-
tage visse tilretninger til de hidtil gældende 20 fore-
læsninger i medicin og kirurgi samt  planlægning af
yderligere 4 forelæsninger med specielle indhold, bl.a.

ROYALE STUDIEROYALE STUDIE
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ROYALE REGLER VED
EKSAMEN
AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksami-
ner skal du være opmærksom på at udeblivelse eller
for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi
I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.
Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

EKSAMENSFORSØG
For alle eksaminer gælder, at man kun har 3
eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som
et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,
selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undta-
gelsesvist gives dispensation til at gå til eksamen
mere end 3 gange i et fag.

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til
eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumen-
teret med lægeerklæring, dateret i sygdoms-
perioden, som skal være eksamenskontoret i hænde
senest 3 hverdage efter sygemeldingen. Hvis det
drejer sig om en mundtlig/klinisk eksamen skal du
samtidig meddele instituttet eller afdelingen, at du
er blevet syg, så de ikke venter forgæves på dig.
Dette skal du gøre senest 15 min. før eksamen, dog
senest kl. 9.00. For sen sygemelding betragtes som
udeblivelse, og tæller som et eksamensforsøg.
Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.

Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,
skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet læge-
erklæring. Med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-
gere varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage
og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen,
at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg i det
pågældende fag. Det er ligeledes en betingelse, at du
har været tilmeldt og er mødt op til, men ikke har
bestået den ordinære eksamen. Udeblivelse fra en
eksamen giver ikke adgang til reeksamen, men tæl-
ler som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

REGLER FOR REEKSAMINATION
Der er mulighed for reeksamen på alle semestre. For
to fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold
til de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen,
nemlig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Anatomi I: To prøver (spot og mundtlig) med samlet
bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både spot og
mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den mundt-
lige eksamen, kan den gennemførte spot tages med
til sygeeksamen i den mundtlige del.
Cellebiologi: To prøver (spot og skriftlig) med to
uafhængige bedømmelser. Begge prøver skal bestås i
samme termin.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:

Royale studievejledning
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-
les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres senest 3 dage efter eksamens afholdelse,
da der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder (se MOK), der sam-
ler de generelle klager sammen, og sørger for, at
klagerne og svarene offentliggøres i MOK. Der er
ikke hjemmel i bekendtgørelsen om eksamensklager
for disse kollektive, generelle klager, så faget kan
godt nægte at svare på en klage, trods henstilling fra
studienævnet om at gøre det. I så fald er du henvist
til at benytte den individuelle klageadgang (se ne-
denfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

GENERELLE REGLER I
FORBINDELSE MED
HOLDSÆTNING.
Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man
framelder sin holdplads inden disse datoer kan man
blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge
om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig fra-
melding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå
tom, men kan bruges til andre studerende eller me-
rit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.

STUDIEVEJLEDNINGEN
FOR MEDICIN
BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!!

Dag Telefontid Træffetid Vejleder Bemærkning.

Mandag 9 - 10 10 - 13 Jes Braagaard

Tirsdag 12 – 13 13 – 16 Christian Heilmann

Onsdag 10 - 11 11 - 14 Ulrik Bodholdt

18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche

15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Fredag 15 – 16 12 – 15 Lone-Emilie Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal
rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian
Heilmann.

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-
Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :
Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

ROYALE STUDIE
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET

Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samar-
bejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samar-
bejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre
udveksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internatio-
nale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:
INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden
ansøgningsfrist: 1. oktober

ERASMUS - free mover, selvvalgte universiteter i EU
ansøgningsfrist: februar

SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold
ansøgningsfrist: 24. marts

NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: 24. marts.

KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:
Generel information om internationale anliggender:
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

EKSAMENSBREVE TIL 6.
SEMESTER - SOMMEREN
2000

Der har indsneget sig en lille fejl i eksamensbrevene,
som netop er blevet udsendt. Der står at syge-re-
eksamen i Anatomi II mundtlig er tirsdag og torsdag
den 201/21. juni. Det rigtige er naturligvis (jvf.
eksamensplanen) tirsdag og onsdag den 20./21. juni
2000.

Jeg beklager.
Michael Sørensen

Royalt Fase I

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

1-ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.
Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter:
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm
·Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm
Det Internationale Kontors hjemmeside:
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html
Liste over KU samarbejdsuniversiteter:
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

INDTEGNING TIL TENTAMEN I
KEMI FOR MEDICIN-STUDE-
RENDE  VINTEREREN 2000/01
For studerende, der går på 1. semester i foråret 2000
og skal til kemi-tentamen i september 2000 er der
tilmelding til tentamen ved laboratorieøvelserne
(bygning 8.1.33), senest den 31. maj 2000, kl. 12.00
(henvendelse til laboranten) eller via WWW/SEB.

For studerende, der ikke går på 1. semester (omgæn-
gere o.l.) er der tilmelding til kemi-tentamen på
eksamenskontoret (9.1.55a) i perioden 5. april – 31.
maj 2000 eller via WWW/SEB.

Tilmelding via WWW: Det er muligt, at tilmelde
sig til tentamen via WWW/SEB på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/

For at tilmelde dig via WWW/SEB skal du bruge din
PIN-kode. Er den blevet væk, kan en ny rekvireres
på Studie- og eksamenskontoret.
Eksamensbrev til eksamen udsendes ca. 8 dage før
eksamenen.

Se i øvrigt vores hjemmeside på:
www.sund.ku.dk/nyside.asp?valg=st

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Eksamenskontoret

LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-

Royalt Fase II
INGEN GYL
REPRÆSENTANTER TIL
MØDET DEN 29
På grund af en beklagelig mangel på kommunikation
i GYL, Gruppen af Yngste Læger, mødte der ingen
repræsentanter op til turnusorienteringsmødet d. 29.
marts. For at råde bod på denne fejl vil GYL repræ-
sentanterne fra København uddele GYL´s turnuspjece
og svare på spørgsmål om turnusordningen

Torsdag d. 4. maj kl. 16.30-18.00 i Studenterklubben.

Vel mødt !
Bo Rud Christoffersen, GYL repræsentant.

digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som in-
denfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt.
råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol.
Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læsepladser mod
deponering af studiekort. For yderligere information
om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I mø-
der op og spørger studentervagten.
LKF står også for driften af læselokalerne under
Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme
afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF &
læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-byg-
ningen i afsnit 5404. Vi har åbent som følger:

Hverdage Weekend
Læselokalerne     8-20     9-17
PC-salen   15-20     9-17
Laboratorierne   16-20     9-17

ROYALE STUDIE
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APPLICATIONS OF GREEN
FLUORESCENT PROTEIN (GFP)
IN BIOLOGY AND MEDICINE

Thursday, 27 April, 2000: 12.00 - 17.00
Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9,
Copenhagen

The Symposium is generously sponsored by BD
(Becton Dickinson/Clontech), RAMCON A/S (Beckman
Coulter) and Danish Medical Society.

Chairmen: Carl-Henrik Brogren and Jørgen K. Lar-
sen
Program:
12:00-12:50 Janet Jansson, Section for Natural
Sciences, Södertörns högskola, Huddinge, Sweden.
Use of GFP to monitor specific bacterial populations
in environmental samples
12:50-13:40 Raphael H. Valdivia, University of
California, Berkeley. Bacterial Genetics and flow
cytometry: Novel approaches to the study of bacterial
pathogenesis
13:40-14:10 Ole Thastrup, BioImage A/S. The
usage of green fluorescent proteins in drug discovery
14:10-14:30 Pause - Sandwiches/refreshments
14:30-14:50 Lene Martini and Kristian Kirk
Jensen, Laboratory of Molecular Pharmacology,
Panum Institute, University of Copenhagen. Green
fluorescent protein in studies of  7 transmembrane
receptors
14:50-15:10 Bjarke Bak Christensen, Claus
Sternberg, Jens Bo Andersen, Janus Haagensen, and
Søren Molin, Department of Microbiology, Technical
University of Denmark. Applications of GFP as an in

INTERESSERET I AT
FORSKE I KOSTENS
BETYDNING FOR
HELBREDET ? SÅ SE HER..

I dag tillægges kost en væsentlig betydning for ud-
viklingen af en række kroniske sygdomme, herunder
hjertekarsygdomme, kræft, knogleskørhed og fedme.
Samtidig er kostens rolle i forbindelse med sygdoms-
udvikling langt fra afklaret og desuden meget kom-
pleks. Det kræver store, veldokumenterede kost-
undersøgelser samt validering af resultaterne i an-
dre befolkningsgrupper, at opnå en nuanceret og ba-
lanceret forståelse af kostens rolle for vores velfærds-
sygdomme, et område hvor danske befolknings-
undersøgelser, med den gode adgang til registre over
sygelighed og død, udmærker sig.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK)
blev etableret ved Københavns Amts Center for
Sygdomsforebyggelse januar 1999 med henblik på at
tilvejebringe en harmoniseret kostdatabase på basis
af de kostoplysninger der siden 1974 løbende er ind-
samlet i forbindelse med Befolkningsundersøgelserne
i Glostrup. De indsamlede kostoplysninger er karak-
teriseret ved at være indhentet med gode, valide-
rede kostmetoder og omfatter gentagne målinger
for et betragteligt antal individer. Således forelig-
ger detaljerede kostoplysninger (indtag af nærings-
stoffer og levnedmidler) ved hhv. 7 dages kostdagbøger
og kosthistoriske interviews på ca. 4.000 personer
og kostfrekvens-oplysninger på ca. 8.000 personer
(indtags-hyppigheden af forskellige fødeemner). Ud-
over kostoplysninger indeholder databasen individu-
elle oplysninger om øvrige livsstilsfaktorer (rygeva-
ner, alkoholvaner, motionsvaner), generelle helbreds-
oplysninger (tilstedeværende sygdom – diabetes,
hjertekarsygdom etc), sociale baggrundsvariable (ud-
dannelse, socialgruppe etc) og diverse biologiske mål
(blodtryk, div. blodprøver, vægt, højde etc.)

Det anslås, at der på nuværende tidspunkt er ca 750
dødsfald blandt personer med kostoplysninger. Der
vil derfor allerede nu være gode muligheder for at
analysere indflydelsen af kost på både total og årsags-
specifik død, samt en række andre sygdomme med
stor incidens i befolkningen.

EEK- kostdatabasen rummer mulighed for at belyse
et utal af potentielle sammenhænge mellem kost og
helbred. Er du interesseret i at benytte data fra
aktuelle database f.eks. i forbindelse med OSVAL
opgave, scholarstipendiat, eller ph.d.-projekt er du
velkommen til at kontakte Enheden for Epidemiolo-
gisk Kostforskning på nedenstående adresse. Enkelte
specifikke projekter baseret på databasen vil blive
skitseret i næstkommende udgave af OSVAL-katalo-
get.

Kontaktpersoner & adresser: S u s a n n e
Høidrup, seniorforsker, læge, ph.d.

Berit Heitmann, afd.leder, ph.d.
Enheden for Epidemiologisk Kostforskning ved Kø-
benhavns Amts Center for Sygdomsforebyggelse,
KAS Glostrup, Ndr. Ringvej 57 opg. 8 7.sal,
2600 Glostrup.
Tlf  43 23 32 62 / 43 23 32 64
E-mail adresse: shoi@glostruphosp.kbhamt.dk

STUDENTERPRÆST
NICOLAI HALVORSEN

Panum: tirsdag 10-12
torsdag 12-14

HCØ onsdag 12-14

Mail: pnh@adm.ku.dk

Ring gerne og aftal tid udenfor de faste træffetider
på 35 32 70 94 eller 20 46 41 93.

Cand. theol. Lise Lotz

Panum: mandag 10-13
onsdag 10-13
torsdag 10-13

Mail: lotz@adm.ku.dk

Træffetider og andet er altid opdateret på vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk/praest

Onsdag den 3. maj afholder vi stiftende generalfor-
samling kl. 16.15 i lok.
9.1.68.

Torsdag den 11. maj afholdes Etisk Salon, hvor lek-
tor, dr. med. og medlem af
Etisk Råd Sven Asger Sørensen lægger op til debat
om emnet: Bioteknologi -
en etisk udfordring. Det foregår i Skt. Andreas Kir-
kes lokaler, Gothersgade
148.

Alle er velkomne.
På forhånd tak og venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz
Sekretær for studenterpræsten/akademisk medarbej-
der
Tlf. 3532 7094
Panum Instituttet, Lokale 9.1.47
Blegdamsvej 3
2200 København N
http://www.sund.ku.dk/praest

situ marker of plasmid transfer, and microbial activity
in biofilms
15:10-15:30 Bo Normander, Department of
Marine Ecology and Microbiology, National
Environmental Research Institute. GFP as a repor-
ter of bacterial distribution, activity and gene trans-
fer in the plant environment
15:30-15:50 Pause - Coffee/tea/cakes
15:50-16:05 Solveig Krogh Christiansen,
Department of Plant Biology and Biogeochemistry,
Risø National Laboratory. GFP expression in an obli-
gate plant pathogenic fungus
16:05-16:20 Uffe Birk Jensen, Institute of Hu-
man Genetics, University of Aarhus. Use of GFP as a
reporter gene in the study of the efficacy of non-viral
gene transfer to epidermal cells
16:20-16:35 Tine U. Sørensen, Laboratory for
Infectious Diseases 144, Hvidovre Hospital.
Simultaneous use of three different fluorescent
proteins as transduction markers in gene therapy re-
search
16:35-16:50 Carl-Henrik Brogren and Susana
Alvarez Herrero, Institute of Food Safety and
Toxicology, Danish Veterinary and Food Administra-
tion. Salmonella-GFP in macrophage phagocytosis

BIOKEMISK FORENING
Danish Society for Biochemistry and Molecular
Biology.

Steen Gammeltoft, Klinisk Biokemisk afdeling, Glo-
strup Hospital, 2600 Glostrup
Tel: 43 23 24 55. Fax: 43 23 39 29. E-mail: SG@DCB-
GLOSTRUP.DK

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester fore-
går gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid studiekort som skal vises ved fore-
spørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hver-
dage samt hele weekenden foregår indgang gennem
glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til
kælderen.
Kurser i LKF i foråret  2000

Royale studietilbud

Dato Tidspunkt Kursus Åbnes /f tilmeld.

270400 16.30-19.00 Genoplivning 29. marts 2000
020500 16.00-17.30 Sutur 5. april 2000
020500 18.00-19.30 Sutur 5. april 2000
040500 16.30-19.00 Genoplivning 5. april 2000
090500 16.00-17.30 Sutur 12. april 2000
090500 18.00-19.30 Sutur 12. april 2000
110500 16.30-19.00 Genoplivning 12. april 2000
160500 16.30-19.00 Gynækologi 19. april 2000

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding sker på tlf.: 35455407 på hverdage ml kl.

15-20 og i weekender ml. 9-17. Jo før man tilmelder
sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen
er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og
de sidste 4 står derved standby ved eventuelle af-
bud. Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte
kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få
karantæne for deltagelse i øvrige kurser resten af
semesteret!

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Rigshospitalet, Afsnit 5404
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

ROYALE STUDIE
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R o y a l e
bøger fra
Forlaget

DERMATOLOGI OG VE-
NEROLOGI, KAARE
WEISSMANN RED.
425,00 kr, 350 sider

Bogens store force
er de mange bille-
der, hvilket er es-
sentielt når man
skal lære Derma-
tologi.
Til bogen hører
også en Cd-rom,
som indeholder et
utal af gode bille-
der. Der er også
billeder af de
sjældnere syg-
domme som vi
forventes at give
som differential
diagnose. Jeg vil
mene, at bogen
dækker pensum

lige så godt som det andet danske alternativ. Afsnit-
tet om Venerologien giver et relativt kortfattet,
men præcist, overblik. Afsnittet som omhandler ek-
sem er særligt velstruktureret og let forståeligt.
Viden som er forbeholdt den meget ihærdige eller
nysgerrige student er skrevet i afsnit med småt.
Der findes desuden et godt afsnit i bogen vedrørende
terminologien inden for Dermatologi.
Bogen er ca. 100 kr. billigere end det andet danske
alternativ Klinisk Dermatologi og Venerologi fra
Munksgaard.

Stud.med. Katrine Ryttov Adriansen, 11. semester.

BASAL NEUROANATOMI
AF TORBEN MOOS OG
MORTEN MØLLER.
440,00 kr, 180 sider

B a s a l
neuroanatomi er
en stærkt revide-
ret udgave af Jørn
Egebergs “CNS –
Centralnervesy-
stemets anatomi”.
Bogen retter sig
mod den
neuroanatomiske
del af kurset i
Anatomi I.
Dette er en basal-
bog -  Der står det,
man som stude-
rende skal kunne.
Her gives ingen
d y b d e g å e n d e
s y g d o m s -
beskrivelser eller

forklaringer af avancerede funktionsveje. Teksten er
logisk opbygget, sammenhængende og så let læselig
som det er muligt for en neuroanatomibog.
Man opdager hurtigt, at det er en meget studenter-
venlig bog. Fotografierne er af god kvalitet og me-
get illustrative i forhold til teksten, ligesom tegnin-
gerne er en god hjælp til forståelse af teksten. Gode
forklaringer af basale fagudtryk (retningsbetegnelser
etc.) giver et fornuftigt grundlag at læse videre på,
og selvom man selvfølgelig kan læse bogen systema-
tisk, er den ikke dårlig som opslagsbog (fx til
eksamensrepetition).
Specifikt skal det fremhæves at hjernenervekernerne,
som er et traditionelt svært område er systematisk
forklaret på en måde, der også er en hjælp ved tolk-
ning af hjernestammesnit. Der er desuden en udmær-
ket oversigt over de enkelte hjernenervers kerner,
trådkomponenter og involverede ganglier.
Basal neuroanatomi opfylder altså kort sagt de krav,
førsteårsstuderende i anatomi må have til en basal
og overskuelig indføring i neuroanatomien. Som en
lidt studentikos bemærkning kan jeg desuden anføre,
at bogen dækker pensum, og at de enkelte områder
er beskrevet som man med fordel kan fremlægge
dem til eksamen. Med mindre man vil have et eks-
traordinært kendskab til neuroanatomien, er “Basal
neuroanatomi” et godt valg som lærebog – og så er
den endda dansk.
Stud. med. Nadia Landex

DIALYSE AF INGE
EIDEMAK OG SUSANNE
BRO
220,00 kr, 190 sider

Dialyse er en
velskrevet og
hurtigt læst bog
i et let forstå-
eligt sprog.
Bogen henven-
der sig til medi-
cinsk personale
uden større
kendskab til dia-
lyse.
Medicinstude-
rende uden
større medi-
cinsk viden in-
denfor dette felt
vil have stor
nytte af bogen,
når de er i kli-
nisk ophold på

nefrologiske afdelinger.
Bogen må blive et uundværligt redskab for FADL´s
Dialyseassistenter.
Et stigende antal af patienter har brug for dia-
lyse, enten som akut eller kronisk behandling.
Akut nyreinsufficiens ses hos ca. 1% af alle pa-
tienter ved hospitalsindlæggelse og op mod 15%
af alle hjerteopererede.
På nefrologiske afdelinger med dialyseafdeling opta-
ger arbejdet med dialysekrævende patienter en stor
del af lægernes arbejde, hvorfor man som medicin-
studerende i klinisk ophold vil blive involveret i ar-
bejdet med denne patientkategori.

Stud. med.
Anders Dyhr Toft

ROYALE BØGER
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Royale annoncer
VIL DU GERNE TIL USA?

Seriøs og flittig læsemakker søges til at læse op
til USMLE step 1.
Det er klogt at tage testen, mens man stadig går
på studiet, før man glemmer detaljerne.
Og det er bedst at vente til efter 11. semester,
da en stor del af testen ligger i patologi.

Vi kan læse sammen i 9 uger, fra den 20. juni til
sidst i august og tage testen på Vesterbrogade,
før det nye semester starter i september.

Jeg har alt materiale, bøger, og masser af sample-
tests fra USA, både i bogform og på CD-ROM.
Desuden har jeg taget et manuduktionskursus i
USMLE over 6 uger i USA.

Henvendelse bedst mellem 20 og 20:30
på 33 93 55 90.

BASSIST SØGES

Bandet MIR søger en ny bassist M/K, da vores
tidligere netop har trukket sig tilbage til et stille
og trist liv på Strandvejen.
Vi øver hver onsdag aften (naturligvis under hen-
syntagen til eksamenslæsning og ferie) i Panums
velfungerende øvelokale.
Repertoiret er bredt, dog overvejende rock, in-
spireret udfra løs kopiering af diverse mere eller
mindre kendte numre. Trang til fri fortolkning
og lange soli er yderst velkommen.

Lyder dette fristende? Ring eller skriv for at
høre nærmere…

Christian Morten
35 85 66 35 39 18 41 30
cfischer@inet.uni2.dk
sever_m@hotmail.com

BIOKEMI-LÆSEMAKKER
SØGES !

Skal du til biokemi-eksamen lige om snart, og
mangler du/I også en at gennemgå pensum og
regne opgaver med ?
Så skynd dig at ringe eller maile til mig, så vi
kan komme igang ! :o)

Trine
Tlf. : 26361207 el.
e-mail : perin@worldonline.dk

CHARTERSÆSONEN ER STARTET

HR 1. semester inviterer alle vinterstartere 2000 og deres rusvejledere til
charterfest den 20. maj  i Klubben.
Billetsalg foregår via holdrepræsentanter eller i Klubben den 27. og 28. april kl. 12-15. Billetprisen på kr.
65,- inkluderer lækker buffet, underholdning og selvfølgelig dans til sommerens rytmer til den lyse morgen.
Gå ikke glip af dette fabelagtige arrangement køb billet hos din holdrepræsentant allerede i dag.

PARKER INSTITUTTET,
Reumatologisk Klinik, Medicinsk
Center, Frederiksberg Hospital -
søger forsøgspersoner

Friske og raske forsøgspersoner mellem 18 og 45
år søges til 3 projekter:

Projekt 1
Reliabilitets måling af metode til undersøgelse
af proprioception i knæ.
Din deltagelse omfatter udelukkende måling af
ledvinkel- og kraftreproduktion.
2 dage á 2 timer ( 5 dages interval imellem)

Projekt 2
Effekten af udspænding på proprioceptionen.
Din deltagelse omfatter udelukkende måling af
ledvinkel- og kraftreproduktion
samt en udspændingsseance.
2 dage á 3 timer (1 dags  interval imellem)

Projekt 3
Effekten af udspænding på proprioceptionen på
en øm muskel
Din deltagelse omfatter måling af ledvinkel- og
kraftreproduktion, muskelstyrketest, en blod-
prøve, udspænding samt excentrisk arbejde der
fører til 3-4 dages muskelømhed i låret.
Godtgørelse for deltagelse i dette projekt (Ma-
gasin gavekort 2 x 900,-).
7 dage á 2½ time dog 1 dag á 6 timer ( 1 dags
interval imellem), de 7 dage gentages igen efter
12 uger

Projekt start fra 13. Marts 2000

Kontakt
Hans Lund eller Pernille West-Nielsen
38 16 41 71  eller hans.lund@fh.hosp.dk

LÆSEMAKKER SØGES:

Læsemakker søges akut til hurtiglæsning af
Arbejds- og miljømedicin (ordinær eksamen d.
11/4)
Henv.Ulrik tlf. 2673 0059 el. ukolesen@email.dk

KONTAKTPERSON SØGES

M/K lægestuderende med faglig interesse for
psykisk lidelse søges (frivillig el. betalingsbasis)
som støtte/ kontakt for skizofren kvinde i 30’erne
under uddannelse.

Varighed: Nu og da efter gensidig aftale.
Bopæl: Hellerup
Henv. Tlf.: 48 39 15 92

Med venlig hilsen

Bente Heltoft

ROYALE ANNONCER
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MIDT PÅ GRIFFENFELDSGADE på Nørrebro
ligger der et hus. I kælderen holder marskandise-
ren til, så  her kan man købe brugte ting til høje
priser. I stuen ligger violinbygger Karl Heinels
gamle lokaler. Hans navn står stadig på vinduerne
med gennemsigtige bogstaver på en lille, sandblæst
klaprude. Længere nede ses Transmogriffens logo.

TRANSMOGRIFFEN ER EN ung-til-ung-rådgiv-
ning og et værested for unge mellem 15 og 30 år.

Vores mål er at hjælpe unge med problemer ud fra en mere ligeværdig kontakt end den man finder i
traditionelle terapeut/klientforhold. Vi er en flok unge mellem 18 og 30, der tilbyder at lytte, støtte og
rådgive ud fra vores egne erfaringer. I Transmogriffen kan man komme, når man har lyst og finde nogen at
snakke med eller man kan spille et spil eller se TV. Hver aften laver vi mad og det koster et lille beløb at
være med til. Det er gratis at komme i Transmogriffen og vi har ikke noget politisk eller religiøst
tilhørsforhold.

DET HELE BEGYNDTE engang i midten af halvfemserne. Inspirationen kom fra ungdomstelefonen Ung På
Linie, hvor medarbejderne ofte følte, at de unge brugere havde behov for personlig kontakt. Man ville
forsøge at skabe et fristed der fungerede efter ung-til-ung- og hjælp-til-selvhjælpsprincipperne. Man ville
skabe en oase, hvor unge kunne komme ind fra gaden og få talt ud om problemerne eller deltage i aktiviteter
sammen med andre unge udfra den tanke, at andre unge ville være de bedste til at forstå.

IDÈEN BLEV TIL VIRKELIGHED d. 10. april 1996 da Transmogriffens døre åbnedes og lokalerne i
Griffenfeldsgade blev taget i brug. Og det havde ikke kunnet lade sig gøre uden de mange frivillige unge der
deltog og uden de mange støttekroner der skulle i kassen, før man kunne gå i gang med at finde lokaler og
få dem indrettet. Alt var og er stadig baseret på frivilligt arbejde. Idag har Transmogriffen 24 frivillige,
engagerede medarbejdere og med et budget på 300.000 kr. pr. år er der nok at se til. Det tager tid at søge
fonde, puljer og legater og lave regnskab. Uddannelsesgruppen finder og uddanner nye frivillige og der
afholdes uddannelsesweekend 2 gange årligt. Marketingsgruppen trykker foldere og plakater, ringer rundt
til skoler og organisationer og sender materiale afsted, altsammen for at gøre potentielle brugere opmærk-
somme på at vi eksisterer. Og alligevel er det stadig få der bruger vores hus.

DET KAN NEMLIG GODT VÆRE SVÆRT at gå de 7 trin op ad jerntrappen for at bede om hjælp. Uanset
om det er ensomhed, kærestesorger eller misbrug det drejer sig om, føles det tit meget pinligt at skulle
fortælle et andet menneske om sine inderste følelser. Og hvis man frygter at blive hånet og grinet af, kan
det være at man bare holder sig væk. Derfor kan det være godt at vide, at alle medarbejdere i Transmogriffen
har været igennem kriser selv og ved hvor svært det kan være. Og at vi har tavshedspligt.

MEDARBEJDERNE i Transmogriffen er alle i samme aldersgruppe som vores brugere. Ingen af os er
uddannede psykologer eller terapeuter, så vi kan ikke tilbyde direkte behandling. Til gengæld kan vi altid
tilbyde rådgivning om behandlere m.m., hvis det er nødvendigt. Vi har åbent fra mandag til torsdag klokken
16:00 - 22:00. Alle er velkommne til at kigge forbi.
Transmogriffen
Griffenfeldsgade 50
2200 København N
Tlf.: 35 39 00 91
E-mail: transmogriffen@get2net.dk
Prøv vores nye hjemmeside på: http://hjem.get2net.dk/transmogriffen

MANGLER DU ET STUDIEJOB?

I september måned 2000 afholder Medicon Val-
ley Academy (MVA) sin fjerde regionale bio-
konference i Malmø. I den forbindelse har orga-
nisationen brug for en selvstændig, initiativrig
og engageret studentermedarbejder, som - sam-
men med resten af konference-teamet -  kan
deltage i planlægningen af konferencen. Arbejds-
tiden er cirka 10 timer om ugen, dog vekslende i
perioden op til selve arrangementet. Det er en
fordel, at ansøgeren har kendskab til det svenske
sprog. Arbejdet vil blandt andet bestå af føl-
gende opgaver:

· diverse udsendelser til konferencens
oplægsholdere og deltagere

· udsendelse af plakater
· håndtere tilmeldinger og indbetalinger
· opdatere konferencedatabase
· være praktisk behjælpelig under selve

konferencen

Stillingen er ikke tidsbegrænset. Løn i henhold
til HK´s overenskomst for studenter-
medarbejdere.

Hvis du er interesseret, så send eller mail en
kortfattet ansøgning til Conference Manager
Lotte Hviid, Medicon Valley Academy,
Gothersgade 8B, 3., 1123 København K., tlf.:
33 33 84 34, lh@mva.org

Medicon Valley Academy (www.mva.org) er en
dansk/svensk medlemsorganisation, som styrker
netværksdannelse og videnoverførsel blandt virk-
somheder, universiteter og hospitaler indenfor
biomediko-området i Øresundsregionen (Medicon
Valley)

KVALER MED
NEUROANATOMI???
...så se her:

Overlevelses-/manduktionskursus i neuroanatomi!

Er du en af de mange, der har problemer med
neuroanatomien, og er du noget nervøs for at
komme op til mundtlig eksamen i den? Eller
ønsker du blot at få din neuroanatomi fra 2.
semester repeteret?
I givet fald har du mulighed for at komme på et
„overlevelseskursus“ i neuroanatomi. Kurset vil
gennemgå pensum i neuroanatomi, som det kræ-
ves for at klare sig hæderligt igennem den mundt-
lige eksamen i anatomi 1.
Kurset strækker sig over 10 lektioner, og kursus-
afgiften er kr. 250,-.
Kurset vil blive afholdt på følgende datoer...

Lørdag d. 13. maj kl. 12-15.
Søndag d. 14. maj kl. 12-15.
Mandag d. 15. maj kl. 12-15.

Ved overtegning af kurset vil der blive oprettet
flere hold på andre tidspunkter. Så hvis der er
nogle af tidspunkterne, du ikke kan komme, kan
der eventuelt være plads på et andet hold.
Tilmelding foregår ved henvendelse til...
Magnus Horsager på tlf.: 35 26 15 45, lokal  637;
E-mail: horsager@mdb.ku.dk
Hvis du ønsker yderligere information, er du na-
turligvis også meget velkommen til at henvende
dig!

Vel mødt!

ROYALE ANNONCER
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Fradraget opgøres som antallet af arbejdsdage gange
et kilometerfradrag pr. arbejdsdag med befordring.

Kilometerfradraget pr. arbejdsdag med befordring
er for 1999:
De første 24 km. Intet fradrag
25 – 100 km. 1,39 kr./km.
Over 100 km. 0,695 kr./km.

Hvis flere kører i samme bil, har hver enkelt ret til
befordringsfradrag. Ved beregningen af fradraget skal
du regne med den normale transportvej ved bilkør-
sel, uanset hvilket transportmiddel du rent faktisk
bruger. Desuden skal du regne med den sædvanlige
bopæl, også hvis du i en periode af året bor i som-
merhus og derfor har længere til arbejde.

Som det fremgår af ovenstående, går det ud på, at
fremfinde hvor mange vagter du har haft, hvor den
samlede transport ud og hjem overstiger 24 km.
Hvis du ikke ved, hvor mange kilometer der er til de
enkelte vagtsteder, kan du finde afstandene ved at
slå op på www.krak.dk og vælge Kraks Ruteplan.
Her angiver du fra/til og får en ruteplan, der slutte-
lig angiver aktuelle antal km.

Det fremgår af din selvangivelse, hvor beløbet skal
skrives, og også at oplysningerne (selvangivelsen)
skal være skattemyndighederne i hænde senest 1.
maj.

Kort og godt lidt ”benarbejde”, men der penge i det!

UDSÆTTELSE AF MÅNEDSLØN

I forbindelse med den forventede opstart af nyt edb-
system pr. 1. maj 2000 skulle FADL vagterne
overgå til måneds- eller 4 ugers løn fra samme dato.
Som følge af at edb-systemet først kommer i drift fra
1. januar 2001 udsættes overgang til måneds-
løn eller 4 ugers løn til 1. januar 2001.
Med venlig hilsen
Vagtbureauet

BEFORDRING MELLEM HJEM
OG ARBEJDE

Jeg er blevet opfordret til at erindre om reglerne for
befordringsfradrag.

Som FADL vagt får du i nogle situationer udbetalt
penge til at dække transportudgifter. Men da disse
penge bliver beskattet, skal du selv sørge for at
oplyse om dit eventuelle befordringsfradrag på din
selvangivelse. Sådan er reglerne.

Fradraget beregnes ud fra, hvor langt du har til ar-
bejde (på vagt), og hvor mange dage du har arbejdet
(vagter du har haft)i løbet af året. Det er altså uden
betydning, hvilket transportmiddel du bruger.

Der er ikke fradrag for de første 24 km (frem og
tilbage, dvs. 2 x 12 km) om dagen mellem hjem og
arbejde. Er den samlede daglige kørsel mellem hjem
og arbejde 24 km eller derunder, kan du altså
ikke få befordringsfradrag.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  17/4-2000 – 23/4-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15
bestilt             10 9 5 13 8 8 10 63
07-15
udækket 0 1 0 0 0 0 0 1 1,5
15-23
bestilt             17 13 15 8 11 12 7 83
15-23
udækket              0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-07
bestilt             15 18 14 12 15 13 9 96
23-07
udækket             1 0 1 0 0 0 0 2 2
ialt
bestilt             42 40 34 33 34 33 26 242
udækket             1 1 1 0 0 0 0 3 1
dæknings %        97 97 97 100 100 100 100

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og
udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-
vagter.
Tallene i rubrikken “dæknings %” angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for ugen: 17/4-2000 – 23/4-2000

            man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 6 6 6 5 6 5 3
Arbl. Vagter 18 18 16 13 13 14 9 101
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

ÅBNINGSTIDER PÅ VB
Ekspeditionen har åbent:

Mandag, onsdag og torsdag  fra kl. 9.30 -12.00 og
fra 13.00 -15.00.
Tirsdag og fredag lukket for personlig hen-
vendelse – du kan dog stadig ringe.

Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er
35 24 54 05
man kan også skrive til os på e-mail adresserne:

Lb@fadl.dk (Lone Blach)
Kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)
Jl@fadl.dk  (Jytte Lindegren)

Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så
husk, at give os besked enten pr. brev eller tele-
fon.    Hilsen   VB

Vagtafdelingen

HUSK NU….. HUSK NU ……. HUSK
NU……………
at sætte porto på lønsedlerne, hvis ikke FADL’s
egne postkasser anvendes. Manglende porto ko-
ster kr. 22,75 PR. GANG !!!!!!!
Lønsedlerne er klart og tydeligt MED RØDT på-
stemplet HUSK PORTO.

Royalt Vagtbureau

MEDDELELSER FRA VAGT-
CHEFEN & SERVICECHEFEN
DAGLIG TRÆFFETID:
      Gitte:
 tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
      Caroline:
 mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Tele-
fonnummeret er stadig 35 24 54 04.
Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/
servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed
om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt
muligt forsøge at advisere jer på forhånd.

Du kan skrive til os på følgende e-mail adresse:
cm@fadl.dk. Gittes mail er: glh@fadl.dk
Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye
medlemmer, på vores  hjemmeside. Her kan du såle-
des fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er
specialsyet til netop dine ønsker.
Adressen er www.fadl.dk/kvb/

Venlig hilsen
Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth
Vagtchef Servicechef

ROYALT FADL
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Royale VB annoncer
HJEMMEVENTILATØRHOLD
4627
Søger 2 nye medlemmer
Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12
timer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 ti-
mer) søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har
dækningspligt på lige fod, 2 dag- og 2 nattevag-
ter (4 vagter om måneden), hvilket er perfekt for
folk på SU!

Holdet passer en sød lille fyr, der har choanal
atresi, hvilket vil sige at der ved fødslen ikke var
huller i næseborene. Som led i behandlingsplanen
har barnet fået lagt et plastikrør op i næsen, som
skal soigneres og suges efter behov. Arbejdet
består altså dels i typiske ventilopgaver med
soignering og sugning, og dels i almen pleje af
barnet. Barnet passes i et meget tæt, behageligt
og godt samarbejde med forældrene.

Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dag-
vagterne ligger på lørdage, søndage og mandage.

Dækningspligten er på 4 vagter/månedligt.

Kvalifikationskrav:

· Min. 150 VT-timer
- Muligheden for at tage mindst 4 vagter

om måneden, også i eksamensmåneder
- Fleksibilitet mht. vagtplanlægning

(Ansøgere med BVT-II kursus vil blive fore-
trukket, dernæst ansøgere uden BVT II, men
som tilmelder sig førstkommende kursus).

1 lønnet følgevagt ca. 4 timer.

Transport: S-tog og/ eller flere busser til Helle-
rup S-ST., hvorfra der er 2 min. gang.

Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M.
Andersen  32 88 70 26.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. maj 2000 inden
kl. 12.00 på vagtbureauet.

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 1 NY VENTILATØR
Holdet passer en sød og frisk 13-
årig dreng, der har sølvkanyle
og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle
dagvagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.
Af og til dækker vi desuden aftenvagter.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle
(efter behov) og hælde mad på sondepumpe. Om
morgenen skifter vi bændler, renser kanyle og
sug. Derudover giver vi den medicin der skal
gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.
Desuden: Plejer vi ikke at dække vagter på
helligdage og nytår. Og holdet har eget TV/vi-
deo

Kvalifikationskrav: Min 150 VT-timer, erfaring
med børn og god til at begå sig i et privat hjem.
Det forventes at du kan være på holdet mindst et
år, gerne længere.
Du skal være flexibel og fast kunne tage min. 5
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger
drengen som han udvikler sig, så du skal kunne
svømme, cykle osv. Cykel stilles til rådighed af
familien. Det er ikke tilladt ventilatører at ryge
i hjemmet.
Du skal endvidere kunne deltage i holdmøde den
27. april kl.18.00.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20
minutters gå tur). Der ydes transportgodtgørelse.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder
Kim  ( 32 57 31 18

Ansøgningsfrist: Onsdag den 26. april  2000 kl.
12.00 på vagtbureauet.

ASSISTENT SØGES
til speciallægeklinik i Hellerup

Klinikkens funktionsområde er inden for lunge-
sygdomme og allergiudregning / -behandling. Der
er tale om én ugentlig arbejdsdag - fra kl. 13.00
til 16.00. Arbejdet omfatter sekretærfunktioner,
men også grundig oplæring i undersøgelsesteknik
- lungefunktion, priktest m.m.

Der er en længere oplæringsperiode, så der øn-
skes kun ansøgere der har interesse for specia-
let.
Ansøgningskrav:
Du skal være på 2. del.
Du skal være tilknyttet klinikken i mindst 1 år.
Ansøgningsfrist:
Skriftlig ansøgning afleveres senest Onsdag den
26. april 2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet. Ansø-
ger modtager herefter ansøgningerne.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD SØGER
2 nye dialyseassistenter

Hold 4201 mangler dialyseassistenter til at arbejde i den akutte hæmodialyse på afsnit 2133. Arbejdet
består i at dialysere akutte såvel som kroniske dialyse-patienter og alt hvad dertil hører – overvågning af
pt., anlæggelse af fistelnåle, IV-medicinering, blodprøvetagning, EKG, stuegang med læge osv.

Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt arbejder vi på lige fod med afdelingens sygeplejersker.
Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter og efterfølgende skal du kunne tage 10 vagter om måneden,
men da vi har dispensation til at tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke noget problem.
På afdelingens laboratorium foregår en del forskning og der er gode muligheder for at skrive OSVAL.

Vi tilbyder -    et alsidigt job
-    7½ timers vagter i dag- og aftentimer (ingen nattevagter)
- flere studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- GOD LØN
- at blive en haj til at stikke
- masser af relevant klinisk erfaring

hvis du -    er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1 år
- har min. 200 VT-timer
- kan tage min 10 vagter pr. måned
- er sød, rar og fleksibel.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Lasse Steen Ravn, tlf. 39 27 25 92

Ansøgningsfrist: Onsdag den 26. april 2000 kl.12.00 på VB

Ansættelsessamtaler: Fredag den 5.maj 2000 på afdelingen.

Efterfølgende planlægger vi juni måned på holdmøde lørdag den 13. maj 2000 kl.19.00.
Hæmodialyse

HERLEVS
HÆMODIALYSEHOLD SØGER
2 stikkelystne medlemmer til
oplæring hurtigst muligt.
Har du lyst til:
· mere selvstændighed på dine vagter
· tage ansvar og arbejde som

sygeplejerske
· bedre løn
· at være sikker på at få dine vagter, når

de er planlagt
· at blive en rasende dygtig kliniker
· at blive en haj til at stikke
· at være fri for nattevagter og mange

dagvagter
Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der funge-
rer som bufferhold på Herlevs
hæmodialyseafdeling og får hver måned et vari-
erende antal planlagte vagter, primært aften-,
weekend- og vagter i ferierne. Nu står sommer-
ferien for døren, så vi vil gerne have færdig-
uddannet to nye kolleger til at begynde arbejdet
i juli måned.
Vi er forpligtet til at tage max. 8 vagter pr. 4-
ugers vagtplan og efter 1000 hæmodialysetimer
kan man gå på pension og tage 4 vagter pr.
vagtplan.

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse
på 2-3 patienter, samt observation,
medicingivning, evt. sårskift, suturering af dialyse-
katetre, stuegang m.m. under dialysen.

Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi
har et glimrende samarbejde med afdelingens
sygeplejersker.
Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør.: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.
Krav:
· min.200 VT-timer
· fase II, 7.-10.semester
· bestået farmakologi indenfor ½ år
· 8 vagter/mdr
· at du er flink og fleksibel
· deltagelse i holdmøde 29. maj, hvor der
lægges vagter for sommerferien.

Oplæring: 10 lønnede følge-
vagter med sygeplejerske/student.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 4. maj
2000 kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen fredag
den 5. maj fra kl.15.00.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Kir-
stine Moll, tlf. 35 85 66 35.

Og husk så: Herlev er kun 21 minutter fra Panum
på cykel – og du får gode lår !!!

ROYALT FADL
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MSR side nr. 5 • 26. april 2000 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

Det Royale MSR
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ email: msr@studmed.ku.dk

Mailing/telefonliste
Vil du modtage emails med information fra
Det Medicinske Studenterråd med
mødeindkaldelser (fx når det glipper at få
det i MOK), mødeemner mm.?
 Så mail til Bue Juvik (arcus@mdb.ku.dk)
Hvis du også vil på telefonlisten, så også evt.
adresse og telefonnummer.

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 4. april kl. 16.00

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Kemi
5. Røgfrit Panum
6. Fællesrådsmøde
7. Eventuelt

1. Formalia
Jens-Ulrik var dirigent, Bue referent.
Punkt 4 og 5 blev flyttet til mellem punkt 1 og 2
af hensyn til de gæster der deltog i mødet.
Desuden blev punkt 6 strøget, til gengæld blev der
indføjet et nyt punkt 6: Studienævnsmødet.

2. Nyt fra semestrene
Der var kun nyt fra:
6. sem.: Der er problemer med hensyn til
lærebogen, idet Berne & Levy er officielt
anbefalet, også ved forelæsningerne, mens
eksaminatorielærere og andre anbefaler Finn
Michael Karlsens bog, som også er det eneste sted
alle formlerne står.

3. Meddelelser
· Makroskopisk spotsal: Salen lukker og de

studerende bliver smidt ud derfra om aftenen
med det argument, at vinduerne ikke bliver
lukket som de skal. Der var enighed om at
det ikke kan være rigtigt, især eftersom
fysisk udvalg tidligere har bevilget penge til
nogle vinduer, der ikke kan åbnes udefra,
selvom de står på klem. Desuden gør det
fortsat store optag, at det er umuligt for alle
at spotte i dagtiden. Problemet ville blive
taget op i studienævnet.

· Biblioteket: Sagen om forskningsbiblioteket,
hvor de studerende pt. angiveligvis ikke må
opholde sig, ville blive taget op på
studienævnsmødet torsdag d. 6/4.
(På studienævnsmødet informerede Poul
Jaszczak om, at han ville blive holde møde
med dekanen om emnet).

· Adresseliste: Bue informerede om, at alle
deltagere i fællesmøderne i Det Medicinske
Studenterråd fremover vil blive inkluderet
på den adresseliste, der ligger på rådets
hjemmeside (som kun kan ses internt på
Panum). Hvis man vil have sin email med,
kan man skrive den på, og så vil man
fremover modtage nyt fra andre i MSR når
der bliver mailet rundt, fx mellem MOK-
udgivelser. Hvis man også vil have sin adresse
+ tlf. nr. med, kan man også skrive det på.

4. Kemi
Hans Sjöström fra Institut for Medicinsk Biokemi
og Genetik, som er formand for 1.-2.
semesterudvalget  til udarbejdelse af den nye
studieplan, kom til mødet og fremlagde forslaget
til udformingen af faget Kemi på den ny studieplan

som det ser ud nu. Der var generelt stor tilfredshed
med forslaget, som overordnet går ud på at drage
de klinisk relevante sider af kemien længere frem
end de er nu. Endvidere skal det integreres med
kurset i basal human biologi på første semester.
Der var nogle forskellige spørgsmål:
· Der blev spurgt til den fremtidige eksamen,

og Hans Sjöström forklarede hertil, at planen
er at den skal udarbejdes af fysiologer,
biokemikere og andre med en mere
fremadrettet indgang til kemien, i
modsætning til nu, hvor eksamen formuleres
af kemikere. Desuden skal der laves nye
opgaveeksempler til brug i undervisningen
således at studenterne kan forberede sig
tilstrækkeligt.

· Med hensyn til adgangskrav blev der spurgt
om man også fremover vil kunne få merit
(altså blive fritaget) hvis man har A-niveau
i kemi, nu hvor faget bliver integreret med
kurset i basal human biologi, og især
indholdet af organisk kemi styrkes. Hans
Sjöström havde ikke umiddelbart noget svar
herpå, og det blev taget med i studienævnet
torsdag.
(På studienævnsmødet blev det nævnt, og
studieadministrationen har endnu ikke taget
endegyldigt stilling til problemet, men det
er sandsynligt at det ikke fremover bliver
muligt at blive fritaget for kemi med A-
niveau fra gymnasiet. På både fællesmødet i
MSR og studienævnsmødet blev der fra
studenterside gjort opmærksom på, at man
bør informere kommende studerende om
dette tidligt, så de ikke lader sig narre af
hvad de måtte høre fra ældre studerende,
erhvervsvejledere m. fl.)

Hans Sjöström takkede og ville arbejde videre udfra
MSR’s postive indstilling. Han benyttede endvidere
lejligheden til at spørge til forelæsningerne i tidlig
almen medicin på 1. og 2. semester, idet han havde
planer om at inkorporere disse i basal
humanbiologi-kurset under de relevante
organsystemer, fx fibromyalgi under muskler osv.
Det var der opbakning omkring, da disse
forelæsninger i den eksisterende form er lidt
”tynde” og indeholder lige lovlig mange
gentagelser.

5. Røgfrit Panum
Pontus Westerström og Rikke Møller Pedersen
holdt oplæg om rygning, bla. om hvordan man
kan få en rygepolitik alle kan leve med, på en
positiv vis som fx på Bispebjerg Hospital, og om

at vi som kommende læger bør sætte et godt
eksempel mm.
Der var bred enighed om at det er et prisværdigt
projekt, og der var mest uenighed om hvordan
der skal arbejdes videre, især når der ikke er så
mange penge til rygerum og lignende. Der var
enighed om, at Det Medicinske Studenterråd vil
arbejde for et røgfrit Panum på længere sigt. Der
var uenighed om hvad projektet skal kaldes, men
en afstemning gav resultatet 14:5 i favør af at
kalde det ”Røgfrit Panum”.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der bla. skal
planlægge en strategi, evt. lave en spørgeskema-
undersøgelse mm.

6. Studienævnsmødet
På studienævnets dagsorden var bla.
eksamensdatoer for efterår/vinter 2000-2001. Der
var ønske om at få flyttet datoerne for mundtlig
anatomi I og II, således at de kunne afvikles
mandag-fredag, bla. af hensyn til læsemakkere.
Desuden var eksamen i fysiologi på 6. placeret
den tirsdag 2. januar 2001, og den ønskedes flyttet
til onsdag den 3/1, selvom dette er dagen inden
integreret eksamen. Man ville dog prøve at få
integreret flyttet til fredag eller senere.
(De nævnte ønsker blev nævnt på
studienævnsmødet. Det kan dog ikke lade sig gøre
at flytte integreret fordi det kommer for tæt på
syge/re-eksamen.)

7. Eventuelt
Intet at bemærke.

NÆSTE MØDE
...har desværre allerede fundet
sted, nemlig tirsdag den 25/4 kl.
16.
Indkaldelsen skulle have været trykt i det
sidste MOK inden påsken, nemlig den
12/4, sammen med nærværende referat.
Ved en beklagelig fejl blev filen desværre
ikke sendt, og derfor denne forsinkelse.

Næste møde er således

Tirsdag den 16. maj kl.
16.00

(indkaldelse følger senere)

ROYALE MEDICINSKE STUDENTERRÅD
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UDLÆNGSEL ???
P.I.T. har nu uddelt pladserne for
foråret 2001, og alle heldige såvel
som uheldige har fået besked...
–Under mit besøg i Tanzania fik vi imidlertid kon-
takt til et nyt hospital ”Matyazo”, som gerne vil
modtage studerende allerede fra nu, -efteråret 2000.
–Så hvis der er nogen der sidder og brænder inde
med udlængsel og lyst til at opleve Afrika ”indefra”
er der 1-2 pladser ledige på dette hospital i Tanza-
nia. –Det vil nok kræve lidt ekstra arbejde at få

VEDRØRENDE SKABENE
PÅ ROYALE PANUM
Undertegnede har, på vegne af det medicinske stu-
denterråd, aftalt med Steen Jørgensen i driften og
Lene og Magnus, initiativtagerne til ”operation skab-
oprydning”, at vi i første omgang udskyder projektet
til tidligst i starten af næste semester.

Det betyder, at der ikke som annonceret i sidste
MOK vil blive klippet låse og inddraget skabe i slut-
ningen af maj, men tidligst i september 2000.

ANG. ROYALE SKABE.
Jeg vil starte med at sige at jeg synes at der er et
godt initiativ med skabene, da mange jo står tomme.
Der er bare det at jeg gerne vil bruge mit skab i
sommerferien, kan i ikke på en eller anden måde
gøre det muligt.

Venskabelig hilsen
Kristian Koldsø
Hold 408

IMCC
EXCHANGE
INFOR-
MERER

VI ER IGEN I ÅR KOMMET I BESIDDELSE AF
EXTRA PLADSER UDE I DEN STORE VIDE VER-
DEN, VIA SAMARBEJDET MED VORES NORDI-
SKE NABOLANDE. I KAN SØGE PÅ PLADSERNE
ÅRET UD.
BEMÆRK DOG AT JERES ANSØGNING SKAL
VÆRE VÆRTSLANDET I HÆNDE SENEST 3 MÅ-
NEDER INDEN KLINIKOPHOLDETS BEGYN-
DELSE.

ER DU/I INTERESSERET I NOGLE AF DE NE-
DENSTÅENDE PLADSER KAN DU/I KONTAKTE:
NATIONAL EXCHANGE OFFICER
MARIE LOUISE SKÆRLUND
MANDAGE OG TORSDAGE KL. 15 – 17 (TLF; 65 50
30 99)

I mellemtiden vil vi arbejde med at få en mere per-
manent løsning på skabsproblemet på Panum, nem-
lig at anskaffe flere skabe. Dette er allerede taget
op i diverse styrende organer på fakultetet.

Vi beklager hvis den tidligere udmelding har givet
anledning til forstyrelser i eksamenslæsningen.

Med venlig hilsen
- på vegne af det medicinske studenteråd

Jakob Lundborg

Royalt IMCC
OVERSIGT OVER LEDIGE PLADSER

DEN 10/5 ER DER PIT-MØDE PÅ
IMCC-KONTORET KLOKKEN
17.00 FOR ALLE INTERESSE-
REDE.

Der skal løses nogle praktiske små-opgaver, og nye
interesserede er naturligvis mere end velkomne til
at møde op og høre om hvad PIT er, og står for.

Jeg opfordrer derfor alle gode kræfter til at møde
op.

M.v.h.
Lasse.

UD OG FORSK MED IMCC?
-tag et forskningsophold med
research exchange!
I Cattedra di Genetica Medica, på Universita di Bari
i havnebyen Bari i sydøst-Italien kan du prøve livet
som forsker, samtidig med at du giver dit bidrag til
at løse kræftens gåde.
Dette forskningsprojekt går ud på at finde og isolere
genet eller generne der synes modtagelige overfor
mutation der kan føre til cancer i colon. Metoderne
er DNA og RNA ekstraktion,
polyacrylamidelectroforesis, protein truncation tests
(PTT), SSCP og DNA sekvensering. Opholdet er af 4
ugers varighed, og i løbet af denne periode har du en
god chance for at lære at forstå og benytte dig af de

database på ca. 1500 projekter i blandt andet Spa-
nien, Brasilien, Holland og Sverige.
Se hvad vi ellers har at tilbyde på www.ifmsa.org/
score og klik dig frem til ”electives database”. Tag
dig god tid og en kop skoldhed the, for man kommer
let til at miste overblikket på denne webside. Finder
du noget du synes lyder spændende eller kan vi hjælpe
dig på anden måde, så mail for mere information og
ansøgning til dine rearchexchange folk på adressen
researchexchange_dk@yahoo.kbh. Ansøgning er gra-
tis, og det kræver såmænd ikke andet end 3 pasfotos,
et motivationsbrev og et bevis for at du taler en-
gelsk. Et 4 ugers ophold koster alt efter land ca.
1500 kroner, inkl. Husleje, billigt!

nævnte metoder. Kravet til dig er at du som mini-
mum har bestået genetik, histologi og biokemi. På
laboratoriet i Italien tales der engelsk, tysk, fransk
og selvfølgelig italiensk. Forskningsopholdet er til-
gængeligt fra juli og resten af året ud pånær august,
dvs. har du lyst i f.ex december er det også muligt.

Husk at IMCC generelt kører efter først-til-mølle
princippet, så er du interesseret i dette projekt, så
tænk hurtigt og grib knoglen og ring til din rare
researchexchange mand i IMCC, Klavs, på tlf
86148065.

Nu kan alle der gerne vil prøve at forske selvsagt
ikke komme på de samme 2-3 projekter, men trøst
dig; Dette var bare et enkelt projekt ud af vores

tingene på plads med så kort varsel – også m.h.t.
legater o.s.v. men kan sikkert godt lade sig gøre.
 -Hospitalet råder over ca. 100 sengepladser, får ca.
40-60 outpatient-besøg pr.dag, laver 400 større ope-
rationer om året og er veludstyret (efter afrikanske
forhold...) med bl.a. ultra-lyd og røntgen. Der er kun
1 læge ansat på hospitalet, så der er masser af spæn-
dende arbejde for en dansk medicinstuderende. Ho-
spitalet tilbyder både bolig, socialt samvær og un-
dervisning i Ki-swahili og er fyldt med masser af
søde & rare mennesker.
–Så hvis du er frisk på at få èn på opleveren og få sat
dit fag i perspektiv så hent et ansøgningsskema på
IMCC-kontoret (skråt overfor MDB) og få det ud-
fyldt og afleveret samme sted senest 12.5. –Hvis du
har yderligere spørgsmål om hospitalet er du vel-
kommen til at kontakte undertegnede på
Mortenhojlund@hotmail.com eller tlf:28 37 94 54.

På P.I.T.�s vegne
Morten Højlund

ROYALE INDRE ORGANER
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STUDERENDES ROYALE,
ANÆSTESIOLOGISKE OG
TRAUMATOLOGISKE
SELSKAB

01.05.00 klokken 1700
skal man vælge mellem 1. maj i Fælled-
parken og et spændende foredrag med
Peter Cook. Dr. Cook er australier og
bruger 1½ time af sit 2-dages ophold i
Danmark til at fortælle om traumebehandling i
Australien og USA. Peter Cook er intensivlæge og
det har han været flere steder i verden. 1. maj vil
han være at finde i RH's auditorie i opgang 93 (de
gamle bygninger)
Så vælg foredraget frem for Fælledparken og undgå
hovedpine 2. maj.
Med venlig hilsen
SATS

Royal Studenterklub
Hermed indkaldes til Studenterklubbens

18. ordinære generalforsamling
Tirsdag den 19. juni 2000 kl. 1600

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty-
relsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune postkasse uden for Det
Medicinske Studenterråd (1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et mere overordnet plan,
diskutere Studenterklubbens formål og om hvordan de opfyldes eller
kritisere (ris/ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig ind den
19/6 og få kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Palle Rasmussen & Jon Lykkegaard Andersen

HG-Parlamentariker

indbyder alle interesserede til

HOLDNINGSAFTEN
VEDR. OMBYGNING AF
STUDENTERKLUBBEN

d. 19. juni 2000 ca. 1700 (efter
generalforsamlingen)

i Studenterklubben.

Vi står muligvis overfor en ombygning af Studenter-
klubben. Da dette er en stor beslutning, blev det
vedtaget på sidste HG-weekend, at der skulle indkal-
des til en holdningsaften når der foreligger beslut-
ning fra fakultetet (ventet medio maj).

Da dette er en beslutning der vedrører os alle, håber
vi at se så mange som muligt.

Læg mærke til, at holdningsaften af praktiske hen-
syn er placeret i umiddelbar forlængelse af Studenter-
klubbens ordinære generalforsamling!

Andre emner og indkomne forslag vil også blive dis-
kuteret.
Endeligt program vil være at finde i HG-bogen inden
for kort tid.

Forslag til diskussion bedes lagt i parlamentariker-
postkassen på A-lageret i Studenterklubben eller til
Teit Mantoni eller Bo Winkel, senest hurtigst mu-
ligt!

På parlamentariker-gruppens
vegne

Med venlig hilsen
Teit Mantoni & Bo Winkel

PRAF- PANUMS ROYALE
FRILUFTSFORENING
AFHOLDER ÅRETS RO-
YALE VANDRETUR.
Norge står på programmet. Rondane er destinatio-
nen, som har beliggenhed i den nordlige ende af Gud-
brandsdalen. En fantastisk natur bestående af det
bare klippelandskab. Vi skal vandre i et så kalt na-

turreservat og hele arrangementet tager 10 dage.
Det bliver med rygsæk og telt. Vi regner med at der
nogle dage bliver slået lejer et sted og herfra top-
ture. Søndag d. 13 august er der afgang og program-
met er så at køre natten igennem med ankomst tid-
ligt mandag morgen. Prisen er 1500 kr for mad og
transport. Har du lyst til at deltage, kontakt da
Christoffer Tandrup eller Bjørn Reseke tlf. 28151884.

ROYALE INDRE ORGANER
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GIRL, INTERRUPTED
Premiere 14. april i Palads og Scala
Instr.: James Mangold
Medv.: Winona Ryder, Agelina Jolie,
Whoopi Goldberg, Vanessa Redgrave
m.fl.

Af: Gordon Jehu
Foto: Suzanne Tenner

De fleste husker nok instruktøren James Mangolds
film Copland, hvor man så en Sylvester Stallone i en
uvant rolle som taber politimand. Nu har Mangold
bevæget sig over i et andet miljø. I Copland er det

Royal Filmklub P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Program for foråret 2000:

27.04 Insekt-tema aften
04.05 JonathanL. Havmåge
11.05 Arlington Road

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man 45
kroner for et medlemskab for resten af sæso-
nens forstillinger.

ANTZ
Den lille arbejdermyre Z (med Woody Allens
Stemme) er utilfreds med sit liv i myrestuen,
men har ikke mod til at gøre oprør. Heldigvis
for Z er et oprør under opsejling, og skæbnen
vil, at Z bliver krigshelt, kidnapper etc.

STARSHIP TROOPERS
Vi befinder os i fremtiden. Jorden er i en blodig krig med
gigantiske insekter - bugs - fra en fjern klode. Johnny Rico
(Casper Van Dien), Carmen Ibanez (Denise Richards) og Dizzy
Flores (Dina Meyer) er netop blevet studenter og melder sig
alle under fanerne til den voldelige krig.

P8'N PRÆSENTERER

Insekttemaaften

den mandsdominerede verden der vises, hvorimod
han i Girl, Interrupted, hans seneste værk, skildrer
en verden set fra en ung kvindes øjne. Dog kan man
stadigvæk fornemme hans karakteristiske måde at
instruere sine personer. Han formår at få de fleste
skuespillere til at levere en intens og overbevisende
præstation.

Vi befinder os i året 1967. Den 18. årige Susanna
Kaysen bliver, efter hun har forsøgt selvmord, ind-
lagt på den fine psykiatriske institution, Claymoore
Hospital. Her møder hun en verden der er meget
fjern fra den hun selv kommer fra. På Claymoore
bliver hun veninde med sociopaten Lisa, der er frem-
ragende spillet af Angelina Jolie - det er ikke uden
grund at hun har fået en Oscar for bedste kvindelige
birolle. Derudover er der Daisy, ligeledes glimrende
spillet af Brittany Murphy (set i bl.a. Clueless), fars
pige med stor hang til grillkylling og laksativer. Ho-
vedrollen som Susanna spilles af Winona Ryder, der
virker en anelse for anorektisk til at være helt over-
bevisende.
Filmen virker på sin hvis meget overbevisende i sin
skildring af en sindsygeanstalt, men lægger dog hel-
ler ikke skjul på at det er et privat finansieret hospi-
tal, hvilket nok giver et misvisende billede af måden
man behandlede psykisk syge i slutningen af 60’erne.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at Susanna
kommer ud af hospitalet til slut, men det er det
samspil mellem hende Lisa, og de andre indlagte
kvinder på afdelingen der er interessant. Når man
som de fleste af os lægestuderende har været på en
del psykvagter vil man nok kunne nikke genkendende

Sen Royal Anmeldelse

til en del af de personligheder der bevæger sig rundt
på Claymoore, om end de nok vil virke en anelse
stereotype. Men det er alligevel imponerende at se
hvordan Mangold alligevel har fået skuespillerne til
at spille så overbevisende.

Her er tale om en god interessant film, med rigtig
mange spændene skuespillere, heriblandt kan næv-
nes Whoopi Goldberg som sygeplejersken der
tolmodigt tager sig af de unge piger, og som for en
gang skyld ikke overspiller sin rolle og Vanessa Red-
grave i rollen som den forstående(!!) psykiater.

Der er tale om en god film, som mændene godt kan
tåle at se uden at det nødvendigvis er fordi de skal
slæbes med af deres kæreste. Den fortjener 4 ud af 6
royale Roy’ere.

ROYALE INDRE ORGANER & KULTUR
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Royale debat
PATIENS MORTUUS EST"
�LÆGELATIN � EN PATIENT MED
BEHOV FOR BEHANDLING!�.

Således lød overskriften på et opslag, som jeg tilfæl-
digt opdagede på en af Panums tavler torsdag d. 13.
april.
Denne kryptiske overskrift viste sig at være titlen
på et foredrags/debat møde, som fandt sted selv-
samme dag i DAM auditoriet. Her ville man prøve at
belyse de problemer, der er opstået efter man i ’92
fra ministeriel side lod kravet om latinundervisning
for medicinstuderende bortfalde.
Mødet var indkaldt på vegne af det Sundheds-
videnskabelige Studienævn, hvem det så end er? Jeg
er kun bekendt med et Studienævn for Medicin!
Årsagen til dette møde var, at dette såkaldte studie-
nævn mente, at der var opståede alvorlige proble-
mer m.h.t. indlæring, udtale og brug af den latinsk/
græske terminologi siden ophøret af latinundervisning
i ’92.
Jeg en stakkels matematisk student var således en
af de fortabte får og blev derfor fristet til at over-
være denne debat.

Mødet blev indledt af Vicestudieleder for Studie-
nævnet for Medicin dr. med. Finn Bojsen-Møller.
Han præsenterede selve mødet og indledte med nogle
bemærkninger om, at der var behov for at genetab-
lere en form for latinkursus for at rette op på de
studerendes ringe latinkundskaber.

Dernæst fulgte statsaut. translatør cand.ling.merc
Asta Høy, som havde skrevet en ph.d. afhandling om
behovet for latinkurser på medicinstudiet. Selve un-
dersøgelsens konklusion pegede i retning af, at der
både fra underviseres og studerendes side blev ud-
trykt behov for et sådanne kursus.
Nu har jeg så ikke selv læst ph.d. afhandlingen og går
ud fra, at siden Asta Høy har fået sin ph.d. titel må
den være af forholdsvis rimelig kvalitet.
Dog mener jeg ikke at undersøgelsens art direkte
kan bruges til at afdække spørgsmålet om behovet
for et sådanne kursus.
Undersøgelsen er tilrettelagt således at man har
spurgt undervisere og klinikere om niveauet er da-
let, hvortil de svarer ja. Men sådan er det jo altid
med ”de gode gamle dage”. Samme svar ville man
sandsynligvis få hvis man spurgte nogle pensionister
om kanelstængerne var større eller øllebrødet sø-
dere i gamle dage(Om det var det skal jeg ikke kunne
sige!).
M.h.t. de studerende, har man spurgt en population
af 7.- 9. semesters studerende der er startet efter
’92, om de mente at et kursus ville have forbedret
deres muligheder, hvortil størstedelen svarer ja.
Dette er der jo i sig selv ikke noget underligt i. Det
ville sandsynligvis også hjælpe på de medicin-
studerendes evner inden for biokemien, hvis de skulle
kunne alle strukturformler for samtlige stoffer i stof-
skiftet. Spørgsmålet er bare er det besværet værd?
Et andet spørgsmål er respondenter. Man kunne jo
forestille sig at dem der meldte tilbage havde en
bestemt holdning. I det hele taget tror jeg man kunne
rette en del kritikpunkter mod denne undersøgelse,
men så ville dette indlæg komme til at ligne en
opgave i epidemiologi på 3. semester.
En langt mere relevant undersøgelse, ville være at
undersøge terminologien i journaler skrevet af
turnuslæger med studiestart før og efter ’92. Så kunne
man se om der rent faktisk var en forskel. Dernæst
så om en evt. forskel havde nogle egentlige konse-
kvenser m.h.t. fejlbehandling p.g.a. sproglig forvir-
ring. En situation jeg finder temmelig utænkelig.

Efter Asta Høy kom lektor Jan Songstad fra Bergen
Universitet og berettede om deres kursus i ”medisinsk
nomenklatur”. Her måtte jeg stå af, da der blev
snakket om kasus, akkusativ og jeg ved ikke hvad!
For derefter at indse mine manglende kundskaber!

Den sidste oplægsholder var J. Rytter Nørgård lek-
tor i anatomi v. Århus Universitet og forfatter til
”Anatomiens navne”. Han kom ind på slemme sager,
såsom at man i Ugeskriftet var begyndt at stave
clavicula med k og ikke kom ordentlige endelser på

ordene. For mig at se ikke ændringer der ville be-
tyde noget for kvaliteten af lægers arbejde.

Til sidst var der så tid til debat. Her indledte Profes-
sor Dr. Med. Henrik Wulff med tesen ”Lægelatin –
patienten er død!”. Han mente, at man i stedet for
det egentlige korrekte græsk/latin, i stedet burde
tilstræbe en form for engelsk-græsk/latin internatio-
nalisering. Og derved indse at det ”korrekte” var
noget man stort set kun brugte i Danmark og Norge
og hørte fortiden til.
En engelsk gastro-mediciner ville jo ikke ane hvad
en ”ulcus ventriculi” er. Da dette jo kaldes ”gastric
ulcer”. Han pegede derfor på at man i stedet burde
forbedre de medicinstuderendes engelsk-græsk/latin
kundskaber således at de ville kunne færdes bedre i
det internationale miljø.
Selvfølgelig ville det optimale være hvis læger kunne
kommunikere sammen på græsk/latin. Men vi må
indse at udviklingen i andre lande går væk fra dette.
Derfor nytter det altså ikke noget at sidde som sid-
ste bastion her i Norden og håbe på at resten af
verden ændrer sig. Denne opgave er jo lige så håbløs
som at indføre esperanto på verdensplan. I stedet
må vi se i øjnene at engelsk-græsk/latin er fremtiden
og ændre os i den retning.

Man kan ikke sige at de tilstedeværende til mødet
var repræsentative for hvem et sådanne kursus ville
omfatte.
Fra studienævnet som efter sigende havde indkaldt
til mødet, var der kun vicestudielederen og en 1.
suppleant fra studentersiden. Derudover var der vil
en 2-3 studerende, flere anatomer, en række pensio-
nerede læger og andet godtfolk. I alt en 30 stk.
Nogen egentlig debat syntes jeg aldrig det blev til.
De 30 minutter der var sat af til den blev blot brugt
til at folk kunne ytre deres personlige holdning, og
der var således ikke plads til en egentlig form for
diskussion. Jeg går derfor ud fra at man fra Studie-
nævnets side ikke har tænkt sig at konkludere noget
som helst på baggrund af dette møde!
Jeg selv kan på ingen måde se hvad meningen med et
sådanne kursus skulle være. Kan det ikke være fløj-
tende lige meget hvilke endelser vi kommer på,
sålænge at vores kollegaer kan forstå hvad vi dikterer.
Er det ikke bedøvende ligegyldigt om vi udtaler et
ord 100% grammatisk korrekt?
Hvis meningen med et sådanne kursus skal være at
ændre på dette, så siger jeg ”Nej Tak!”
Er det derimod for at lette indlæringen, som en
anatom hævdede, så vil jeg godt sætte spørgsmåls-
tegn ved dette. Hvorledes hjælper det os at lære
tusinde af ord uden ad, ved at have gennemgået et
sådanne kursus. Er de sproglige nystartere med 1 års
latin i bagagen bedre til anatomi? Næppe, lyder mit
svar.
Er det ikke totalt ”Old School” med et sådanne kur-
sus, og er det selv at finde ud af hvad ”processus
coracoideus” betyder egentlig ikke i stil med PBL,
som jo et tidens ”hotte” undervisningsform?
Jeg mener at et sådanne kursus er spild af tid, for
ikke at tale om ressourcer. For vi kan jo ikke komme
uden om at økonomien er trængt her på KU. Skulle
vi oprette nye kurser, mener jeg at sådanne i EKG
tydning, bedre kurser i 1. hjælp og andet mere kli-
nisk relevant vil skabe langt bedre læger.
Er et sådanne kursus ikke et skridt i den modsatte
retning af den nye studieplan, som jo bl.a. beskærer
pensum i anatomi i stil med udlandet?
Mener vores Studienævn virkelig at vi skal genind-
føre kurser i latin?
Mener vores Studienævn at det har konsekvens for
de nyuddannede lægers faglige niveau, at de ikke har
modtaget undervisning i latin?
Mener vores Studienævn at det er vigtigt at kunne
bruge korrekt udtale samt korrekte endelser for la-
tinske ord?
Hvis vores Studienævn vitterligt mener dette, ja så
har jeg en bange anelse om at de i hvert fald på
studentersiden ikke er i overensstemmelse med de-
res vælgeres, d.v.s. de studerendes holdning.
Af andre kritikpunkter kan nævnes den ringe annon-
cering. Nu skal jeg ikke sige i hvor lang tid dette
opslag har hængt på opslagstavlerne, men i hvert
fald maksimalt en uge vil jeg påstå.

En ting er dog sikker, der har intet stået i MOK, som
jo er den primære kommunikationsvej til de stude-
rende. Hvordan kan det være at man bruger så me-
gen energi på at hente folk fra Århus og Bergen og
ligeledes henvender sig til pensionerede læger og så
ikke engang gider at sætte et indslag i MOK? Er det
fordi Studienævnet ikke finder det relevant for os
studerende at deltage i et sådanne møde, der måske
kommer til at have indflydelse på den nye studie-
plan?

Med Venlig Hilsen

Andreas H. Lundh

En kopi er sendt til Studienævnet for Medicin.

MED DE VOKSNE TIL BORDS -
YNGRE LÆGERS REPRÆSEN-
TANTSKABSMØDE 2000
Den 10-11 april 2000 afholdt FAYL -
Foreningen af Yngre Læger deres
halvårlige ordinære
repræsentantskabsmøde. Til dette
møde har FADL på landsplan et vist
antal observatørpladser, hvor vi var to
fra København og to fra Århus, der
havde besat disse pladser. Vi vil her
give en beskrivelse af, hvad vi oplevede
i løbet af disse dage.

I mange år har FADL haft nogle observatørposter til
FAYL’s årlige repræsentantskabsmøde. I den forbin-
delse var vi to fra København der drog til Munke-
bjerg i Vejle en mandag morgen, samme dag som
bøgen (træet!) sprang ud selvsamme sted. Vi entre-
rede IC3 kupeen med fane, hvilket fik DADL’s  for-
mand Jesper Poulsen til at kigge forundret, og han
regnede os nok for deltagere på vej til LO’s ungdoms-
topmøde i Esbjerg. Han skulle vide, hvad der ven-
tede ham senere selvsamme aften.
Fra Vejle station var det med bus til det 4-stjernede
Munkebjerg Hotel hvor omkring 120 læger valgt som
repræsentanter og suppleanter fra hele landet mødte
op.
Da vi trådte ind i mødesalen blev vi mødt af Lars
Hutters fra Københavns Borgerrepræsentation, der
smilede glædestrålende da vi rullede FADL’s røde
fane ud.
Selve salen var præget af en meget uformel stem-
ning, vi havde forventet noget mere højtideligt, men
her var ingen jakkesæt og stive flipper (der var stive
flippere senere på aftenen), i stedet var der ammende
og strikkende mødre og en rar afslappet holdning.
Vi henvendte os til en sekretariatsmedarbejder og
blev vist hen til vores pladser ved siden af DADL’s
formand Jesper Poulsen, FAS formand Arne
Borgwardt, P.L.O. formand Jørgen Lassen samt med
de to repræsentanter fra FADL i Århus, Lasse Freksen
og Torsten Bøgh Rasmussen.
Efter en kort indledning og formalia trådte forman-
den Erik Jylling op på talerstolen for at fremlægge
sin beretning. Han præsenterede det arbejde, som
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FAYL’s bestyrelse havde beskæftiget sig med i det
forløbne år.
Af emner i årsberetningen med interesse for os stu-
derende kan nævnes følgende: Kvalitet og Sikker-
hed, patientklagesystemet og Læger med Grænser.

Kvalitet og sikkerhed
Udenlandske undersøgelser har vist at mange patient-
liv går tabt, ikke på grund af direkte lægelige fejl,
men på grund af systemfejl som kan skyldes stress,
uhensigtsmæssige metoder o.l. Dette ville man på
sin vis kunne undgå, hvis man indfører kontrol-
systemer, minimerer arbejdsperioder og analysere
sine/andres fejl således som man for eksempel har
gjort i mange år i flyindustrien. Yngre læger mener
at dette er et vigtigt emne, der bør tages op nu.
Skræmmende er det, at hvis man overfører de uden-
landske undersøgelser på danske forhold, mener man
at ca. 5000 liv går tabt om året grundet fejl. Hvordan
kan det være at man først finder ud af sådan noget
nu?

Patientklagesystemet
Dette fører så videre til det næste relevante emne.
Hvis vi således skal lære af vores fejl, må vi have
etableret et form for rapporteringssytem. Yngre
Læger mener at et sådanne bør eksistere i en anonym-
iseret form, da folk ellers ikke vil rapportere evt.
fejl. Selve ordet systemfejl peger jo også i retning
af, at man ikke kan tillægge den enkelte læge skyl-
den, men at det oftest er systemet omkring lægen
der er skyld i fejlen. Eksempelvis kan man ikke til-
lægge en læge, der sidst i en travl 24 timers vagt
kommer til at tilslutte sondemaden til dropslangen,
al skylden. Havde det været i flyindustrien havde
man jo lavet systemet således at dette ikke kunne
ske, ved at ændre på slangernes udformning.
Ligeledes bør klagesystemet ændres således, at der
er i stil med et hvilket som helst andet retssystem.
Altså med mulighed for at anke en evt. dom.

Læger med Grænser
Som den kloge læser af MOK nok husker, var der i et
af årets første numre et langt indlæg fra en nyligt
nedsat gruppe af nyuddannede læger der kalder sig
Læger med Grænser. I dette indlæg, der også blev
trykt i Ugeskriftet(UfL), beklagede de sig over de
dårlige forhold der mødte dem på hospitalerne, og
hvor lidt de syntes at deres fagforening syntes at
gøre for dem.
Erik Jylling og resten af YL’s bestyrelse tog dette
indlæg meget alvorligt og sagde endvidere:
- Vi skal have fat i de helt unge og gjort dem interes-
seret i fagligt arbejde….Vi har derfor søgt at indlede
en dialog med gruppen. Den viste sig ret inhomogen.
En del var interesseret i at engagere sig i det faglige
arbejde med at forbedre yngre lægers vilkår, men
havde vanskeligt ved at finde ud af, hvor de skulle
henvende sig. Dem vil vi lytte meget til. En anden
del var så serviceorienteret, at de nærmest forven-
tede, vi skulle komme og stoppe sølvskeen ind i mun-
den på dem. De er sværere at hjælpe.
Erik Jylling udtalte efterfølgende i UfL, at de længe
havde arbejdet for at gøre YL mere synlig for dets
yngre medlemmer. Her kan vi jo så minde Erik og
resten af bestyrelsen om, at de næsten alle har væ-
ret medlem af YL’s lillebror FADL som for tiden
døjes med de samme problemer, nemlig den nye form

for individualisme/egoisme der præger de studerende
her på universitetet. Hele krævementaliteten der
konstant spørger, „hvad kan jeg få ud af det“? Vi kan
jo blot nævne at FADL KKF har afholdt supplerings-
valg for at besætte bare nogle af de mange tomme
pladser i repræsentantskabet. Og alligevel lykkedes
det os kun at engagere 6 lægestuderende ud af over
2000 medlemmer!
FADL og FAYLs største problem er, at der ikke eksi-
sterer nogen form for glidende overgang mellem de
to foreninger. Den eneste reelle kontakt er gennem
observatørposter i GYL, FAYL og turnusudvalget.
Altså ting der ligger meget fjernt fra det menige
medlem.
Hvorfor er der ikke nogen egentlig dialog mellem
disse foreninger? Hvad med om FAYL evt. deltog i
arrangementer eller informerede i de respektive
medlemsblade (MOK/Acuta/Sund&Hed)?
Hvis ikke vi i fællesskab begynder at løse disse pro-
blemer bliver begge foreninger sandsynligvis ramt
yderligere af denne mangel på engagement, med fare
for foreningernes overlevelsesmuligheder.

Læger og ledelse
Dette bringer os over i næste emne. Som punkt på
dagsordenen havde YL emnet Læger og ledelse. Et
endnu ikke offentliggjort oplæg var til debat, og et af
spørgsmålene der blev stillet var om lægen overho-
vedet skal være leder. Det mente YL at læger bør
være. Også selvom de måske ikke er verdens bedste
ledere, og det er jo rart at vide at man skal være
‘leder’ når man er færdig kandidat.
I oplægget (som endnu ikke er færdigbehandlet) står
der under emnet Lederuddannelse, at uddannelse i
ledelse og administration bør inddrages i det medi-
cinske studium og at disse bør fortsætte i det videre
lægelige uddannelsesforløb.
Nu kan vi så læne os tilbage og undre os over at
denne problematik først bliver taget op nu. Både i
Odense og Århus kører de nye studieplaner og her i
København starter vi til sommer. Toget ruller som
sagt i Odense og Århus, men skinnerne bliver kun
lige lagt inden toget rumler over dem, og i Køben-
havn er toget kun ved at blive samlet, hvilket vil
sige at man fra FAYL’s side alle tre steder burde
have mulighed for at påvirke ‘togets’ videre forløb,
dette gælder også de sidste to søjler i DADL - FAS og
PLO som jo også skal behandle oplægget inden det
offentliggøres. Så ud over vores kliniske og videnskabs-
orienterede uddannelse er spørgsmålet om der skal
tilføjes en mindre ledelses del. Det tætteste vi kom-
mer på ledelse er nok Administrativ Medicin på 11.
semester og man kan næppe kalde det et egentligt
ledelsesfag.
Vi er i København med den nye studieplan på vej til
noget der ser meget bedre ud end tidligere og med
den debat der endelig er begyndt indenfor ‘de voks-
nes’ rækker kan det være at vores uddannelse bliver
til en egentlig lederuddannelse, men hvis der ikke
skal gå 10-12 år til inden den næste udgave af studie-
planen kommer, så bliver FAYL nok nødt til at rykke
lidt hurtigere.

Ligestilling
Et andet stort emne var ligestilling. Her havde Ho-
vedstadens Reservelæger indstillet, at man gen-
oprettede det tidligere Ligestillingsudvalg, som blev
etableret i 70’erne.

Der var stor debat, nogle mente at ligestilling skulle
man arbejde med under de respektive udvalg. Altså
ligestilling i uddannelsen under Forskning og Uddan-
nelsesudvalget, ligestilling på arbejdsmarkedet i
Overenskomstudvalget.
Andre mente at et ligestillingsudvalg kunne komme
til at udvikle sig til en slags kaffeklub.
Debatten endte dog med en afstemning, som afgjorde,
at man ville oprette et ad hoc udvalg som skulle
arbejde med problematikken til efterårs-
repræsentantskabsmødet, hvilket var i strid med be-
styrelsens indstilling.

"Når jeg ser en FADL fane�"
Klokken 18.00 blev mødet indstillet indtil næste dag,
og vi havde nu en lille times tid til at nette os inden
middagen. Vi drog hver i sær til vores suiter med
B&O fjernsyn og minibar, og vi mødtes så alle fire
(fra FADL) bagefter og tog et par drinks fra mini-
baren på FAYL’s regning.
Derefter vandrede vi i vores (begyndende) stiveste
puds til middagen, hvor en fortrinlig treretters menu
blev serveret med diverse vine og likører i stride
strømme.
Under middagen var der traditionen tro flere fest-
lige indslag i form af sange og taler. Disse var pri-
mært rettet som hyldest til de to FAYL veteraner
Knud Illum og Runa Sturlason, som takkede af efter
mange års tro tjeneste. Sidstnævnte gik over til
fjenden(FAS), da hun var blevet Overlæge, hun havde
også taget sin tørn, tidligere formand for FADL År-
hus og aktiv i YL i 18 år.
Vi havde fra FADL medbragt vores røde fane og
uddelte nu en sang brygget over Når jeg ser et rødt
flag smælde. Og hvilket herligt syn det var at se
Jesper Poulsen, Erik Jylling og Lars Hutters sidde
og brøle om kap. Sangen foranledigede yderligere til
et lettere nostalgisk trip ved YL-formandens bord,
der begyndte at synge Christiania-sange, til den store
guldmedalje, fra dengang karsen var knæhøj og yme-
ren bred.
Efter middagen gik et kummerligt band i gang med
at spille slagere fra tresserne og halvfjerdserne, og
det var et syn for guder at se Lars Hutters gå amok
iført Tenerife t-shirt og bastvest. I løbet af aftenen
mødte vi desuden den gamle FADL/Fagråd/Konsisto-
rium/Husgruppe/Institutbestyrelsesmedlem/Rus-
vejleder/MOK-aktivist Frank Bringstrup der havde
medbragt baby af egen avl til Rep-mødet og havde
lommerne fulde af røverhistorier fra de go’e gamle
dage da Panum’s cementsøjler stadig var fugtige (ikke
af regnvand) og studenterklubben skulle bruges som
kontor til TAP’ere.
Af andre interessante observationer kan nævnes årets
ikke ryger 1999 med en smøg i kæften.

Valget
Mandag aften havde været præget af intriger og
underhåndsaftaler. Her havde de forskellige valg-
kredse forhørt sig om hvem der opstillede og lavet
skumle aftaler. Dette var sket via manipulation, al-
kohol og forføreriske evner.
Der var derfor lagt op til noget stort. Skulle besty-
relsen væltes eller hvad? Vi havde forhørt os med
GYL(Gruppen af Yngre Læger), som repræsenterer
FAYL medlemmerne der er i turnus. De havde over-
vejet at opstille en kandidat, men han valgte dog
ikke at opstille.
Stor var vores skuffelse, da det viste sig at der hver-
ken var kandidater til formandsposten, til bestyrel-
sen samt formand for overenskomst og aftale-
udvalget. Erik Jylling og Mette Worsøe blev derfor
genvalgt.
Til resten af bestyrelsesposterne var der to nye kan-
didater til den ene post som veteranen Knud Illum
havde efterladt.
Inden afstemningen samledes folk i deres valgfor-
bund for at konspirere. Der var allerede lavet under-
håndsaftaler på forhånd, centreret om de to stærke
fløje ”Den Jyske Mafia” og ”Københavnerbanden”.
Det viste sig dog at alle for den gamle bestyrelse
blev valgt, samt en gæv jyde fra Viborg.

Derefter var Repræsentantskabsmødet slut, og vi
takkede af og tog hjem til København, tidsnok til at
deltage i slutningen af vores eget forårs-
repræsentantskabsmøde.

Andreas H. Lundh  og Gordon T. Jehu
FADL Københavns Kredsforenings Repræsentantskab

FAYL's nyvalgte bestyrelse. Fra venstre: formand Erik Jyllling, Claus Brøckner
Nielsen , Steen Olesen, Morten Jørgensen. Forrest fra venstre: Jens Winther
Jensen, Overenskomst- og aftaleudvalgsformand Mette Worsøe og Klaus Klausen.
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IDOLPLAKAT TIL AT HÆNGE OP PÅ VÆGGEN
RIV UD OG G(L)EM

DEN ROYALE MOK-REDAKTION ØNSKER
DRONNING MARGRETHE II
TILLYKKE MED DE 60 ÅR.

ROYALT TILLYKKE
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