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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 redak-
tionen 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 læse-
værelse.
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: PUC

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK  nr  29, årgang 32 udkommer

Torsdag:
19.00 Suppeligafodbold i Parken
FCK møder lyngby

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE DEN SIDSTE I

DETTE SEMESTER

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt

Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
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
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)

SIDSTE NYT FRA STUDIE- OG
EKSAMENSKONTORET:

Nye medarbejdere på Studie- og eksamenskontoret
Vi kan meddele, at Elisabeth Mødekjær og Pia Ibsen
stopper på Studie- og eksamenskontoret i denne som-
mer. Elisabeth er næsten stoppet. Hun har
overdraget administrationen af 12. sem. til Jytte
Bjarnholt, men varetager indtil videre administra-
tionen af de udenlandske læger. Pia forventes at
stoppe den 1. juli. Både Pia og Elisabeth forsætter i
fakultetets Ph.d-administration.

Til gengæld starter der 2 nye medarbejdere på
eksamenskontoret. Eva Ravnsmed
(2. juni) og Helle Outzen (1. juli). Eva skal arbejde
med MPH, MiH, Åben uddannelse og Folkesundheds-
uddannelsen. Helle skal arbejde med 11., 12. og
13. semester. Jytte Bjarnholt vil så overtage admini-
strationen af de udenlandske læger, når Elisabeth
stopper hos os.

Vores hjemmeside
Vi vil (fortsat) formidle nyheder fra og om eksamens-
kontoret i løbet af

sommeren på vores hjemmeside på adressen:
www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st.
Så er du interesseret i først at få de sidste nyheder at
vide vedrørende opslag af karakterer, udsendelse af
eksamensbreve m.m.m. så kig forbi på vores side.

Fornyelse af årskort
Det er nu muligt, at forny sit årskort for næste år på
www.ku.dk/selvbetjening/. Nye årskort forventes ud-
sendt i slutningen af august.

Tilmelding til eksamen
Tilmelding til vintereksamen 2000/01 er som sæd-
vanlig først i september. Der vil efter sommerferien
komme mere information ud om dette. Vi vil dog gøre
opmærksom på, at vi også i år vil åbne for tilmelding
i slutningen af august på www.ku.dk/selvbetjening/
for de studerende, der ønsker at tilmelde sig via KU’s
selvbetjeningssystem. Til brug for dette skal du bruge
din PIN-kode. Denne vil figurere på det brev om års-
kortfornyelse, som netop er udsendt fra KU. Tilmel-
ding via blanketter vil som sædvanlig først foregå i
september måned.

Opslag af karakterer
Som anført andetsteds vil vi i løbet af sommeren an-
føre dato og tidspunktfor opslag af eksamens-
karakterer på vores hjemmeside, så I ikke behøver
at køre herind for tidligt på dagen. Vi skal i samme
omgang endnu engang gøre opmærksom på, at vi ikke
oplyser karakterer over telefonen. Hvis du ikke harm-
ulighed for selv at komme forbi, må du alliere dig
med en anden, der kan se karakteren for dig.

Tilmelding til næste semester
Tilmelding til næste semester foregår ikke på
eksamenskontoret, men hos:
2. sem. Bianca Houlind - 18.1
3. sem. Pia Keller - 33.4.26
4. sem. Hanne Holm - 24.4.14
5. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
6. sem. Gitte Bisgaard - 12.6.8
7. sem. Annette Jørgensen - 9.1.41
FASE II: - Det klinikudvalgssekretariat du er tilknyt-
tet

Til sidst vil vi ønske jer alle en god
sommer.

Hilsen Studie- og eksamenskontoret.
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret
Blegdamsvej 3
2200  København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: www.sund.ku.dk/nyside?asp.valg=st
           www.ku.dk/selvbetjening/

REFERAT NR. 01/2000 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KØBENS-
HAVNS AMT D. 10.APRIL 2000 KL
15.15.

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl Niels
Bækgaard (NB), ovl Troels Mørk Hansen (TMH), ovl.
Lene Wallin (LW), ovl. Steen Larsen (SL), ovl. Tho-
mas Lind (TL), stud.med. Arash Afshari (AA),
stud.med. Dan Fuglø (DF), stud.med. Mette Mark-
lund (MM), stud.med. Iben Spanggaard, stud.med.
Lotte Colmorn (LC), sekretær Birthe Brogaard (BB),
sekretær Lisbeth W. Jensen (LWJ), studenter-
sekretær Nanna Borup Jensen (NBJ), studenter-
sekretær Marie Bønnelycke (MB).
Afbud fra: Prof. Svend Larsen, ovl. Jan Pødenphant,
sundhedsfaglig vicedirektør Jens Kr. Gøtrik, ovl. Finn
W. Henriksen.

Formanden byder velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr.10/2000: God-
kendt

3. Meddelelser fra formanden: a) Velkommen
til de 2 nyansatte studentersekretærer Nana Borup
Jensen og Marie Bønnelycke, der starter med fuld
styrke pr. 1.5.2000. b) Brev fra sygehusledelsen på
KAS Glostrup, der meddeler, at IT-afdelingen er ble-
vet anmodet om at anskaffe udstyr svarende til det,
som er indkøbt af KLU. c) Brev af 31.3.2000 fra prof.
Jes Olesen, der anmoder om, at eksamensklinikkerne
for 12.sem. afholdes på torsdage i stedet for mandage.
JO tilskrives med oplysning om , at det ikke kan lade
sig gøre, idet der er central undervisning hele tors-
dagen. d) Orientering af brev af 5.4.2000 fra prof.
Mirko Tos vedr, planlægningen af undervisning i
efterårssemesteret. Klinikudvalget følger prof.
Mirkos Tos’ indstilling. e) Brev af 4.4.2000 fra ovl.
Arne Leth, KAS Glostrup, der ønsker at ophøre med
undervisning i EKG på 10. sem. fra efterårs-
semesteret 2000. Christian Torp-Petersen KAS Gen-
tofte overtager undervisningen herefter.

4. Meddelelser fra studenterne: a) Vedr.
kapacitetsproblemerne på 13.sem.: AA har hørt ryg-
ter om at der laves hold á 8 studenter. CL bekræfter
dette. AA foreslår, at der oprettes et ekstra 4 rul, til
erstatning for 3 ugers forelæsning. CL oplyste, at
dette allerede er afvist fra de undervisende afdelin-
ger, men at  planen er, at inddrage Næstved (18
pladser)og evt. Holbæk og her lave holdstørrelser på
4-6 stud. pr. afd. b) MM omdeler sammendrag af
evalueringsskemaer fra 10.sem.  Nogle evaluerings-
skemaer er kun udfyldt med ?, og kan derfor ikke
bruges til noget. c) Reception for ”nye læger” finder
sted tirsdag d. 27.6. kl.15.00. Hvem bliver festtaler?
og hvem skal have ”Blyanten” ? -d) MM laver oplæg
vedr. eksamensklinikkernes afviklingsform.

5. Kontrete sager til drøftelse: MB og IS laver
udkast til ny fordeling af klinikker på 7. og 8.sem. på
de enkelte afdelinger (20 kir. og 20 med. + 6 psykia-
triske samordningsklinikker).

MOK & STUDIET

KÆRE LÆSER,

Nu går semesteret på hæld, og selv MOK-redaktio-
nen skal til at tænke på eksamen, OSVALD og andet
der kan være med til at forplumre et ellers (indtil for
nyligt) så dejligt forår. Det betyder at dette er det
næstsidste MOK i denne omgang. Vi vender selvføl-
gelig tilbage efter sommerferien og glæder os selvføl-
gelig til igen at udgyde vores varme luft.
Hvad skal vi så lægge mærke til i dette nummer? Jo,
vi har under studietilbud placeret et lille indlæg fra

en Hr. Dennis Jolly fra bibliotetket - ja, nu er det
sket. FORSKERBIBLIOTEKET ER NEDLAGT! Og
så lader vi denne sag ligge til tid og evighed…

Og husk nu, alle jeg danskere på Panum, at stråle jer
i den nationale glans der vælter ned over os i disse
dage. Først Noller &g Jørgen og dernæst Lars von
Trier. Neeej hvor er det fedt at være dansk. Nu kan
vi kaste 70 millioner efter et dårligt tv-show og Ålen
har igen råd til et års forbrug af cigarer han kun ry-
ger for at se sej ud på billeder. Og nu er der ingen

tvivl om at vi kan forudse at vi bliver Europamestre
i fodbold - og at Brian Laudrup faktisk bliver træner
i Trillespillebølleby.

MOK-red/Gordon Jehu

Vi havde problemer med at lægge MOK
på nettet i sidste uge. Disse skulle nu
være løst: www.studmed.ku.dk/mok
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6. Budgetudvalget: Intet.

7. Undervisningsplaner:  a) De sidste rettelser
til planerne for efterårssemesteret 2000 er ved at
være på plads. Der er planlagt 3 eksamensklinikker
på 12. sem. i thoraxkirurgi på alle 4 hold.
b) Fordelingen af eksamensklinikker i medicinsk
gastroenterologi bliver 3+2+2 pr. hold fordelt på pro-
fessoren og 2 kliniske lektorer. c) 3. Semesters
undervisningsplaner udsendes snarest til samtlige
involverede undervisere. I maj er der 1 hold på h.h.v.
Gentofte, Glostrup og Herlev, og i juni kun 1 hold på
Herlev. d) Endelig fordeling af klinikker på de en-
kelte undervisende afdelinger i medicin/kirurgi på 7.
og 8.semester mangler – afventer oplæg. e) Kursus
på LKF i samtaleteknik: Kun 6 ud af 14 tilmeldte
undervisere har gennemført kurset, men desværre
ingen fra Glostrup og Hillerød. Udvalget drøftede
generelt muligheden for anvendelse af LKF for såvel

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til alle semestre
på Fase I og Fase II.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn,
vil der fremover være følgende procedure i forbindelse
med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i forbin-
delse med undervisningen i anatomi i slutningen af
semesteret, eller kan afhentes hos studiesekretær
Bianca Houlind. Tilmeldingsblanketten afleveres hos
studiesekretær Bianca Houlind på Medicinsk anato-
misk institut, lokale 18.1.12. Bianca Houlind er an-
svarlig for holdsætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med
eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du ikke
tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge for at hente
en tilmeldingsblanket hos studiesekretær Pia Keller
på afdeling for socialmedicin. Tilmeldingsblanketten
afleveres hos Pia Keller, lokale 33.4.26, der holdsætter
3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til
4. semester i reolsystemet bygning 21.2. Udfyldt
tilmeldingsblanket afleveres i statistik postkassen
samme sted.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes på
eksamenskontoret eller hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk Fysiologisk Institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på
fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er
Gitte Bisgaard, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i forbin-
delse med undervisningen i slutningen af 5. seme-
ster, eller den kan hentes hos studiesekretær Gitte
Bisgaard, Medicinsk fysiologisk institut. Tilmeldings-
blanketten afleveres i postkassen på fysiologiøvelses-
gangen ved lokale 12.1.10. Det er Gitte Bisgaard der
holdsætter 6. semester.

Fristen for aktiv tilmelding på Fase I er den 10. ja-
nuar til forårssemesteret og den 10. juni til efterårs-
semesteret

Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos
sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet.
Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten
eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren.
Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én gang.
Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et
fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge studie-
nævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning om gen-
tagelse af undervisningen er 10. januar/1. august for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads. Hvis
man framelder sig inden 15. januar/1. august for hen-
holdsvis forårs- og efterårssemesteret (disse frister
gælder kun for fase I), kan man blive holdsat på se-
mesteret igen, uden at skulle søge om gentagelse af
undervisningen. Frameldingsfristen for fase II stu-
derende er 10. januar/1. august for henholdsvis for-
års- og efteråressemesteret. Ved rettidig framelding
sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå tom, men
kan bruges til andre studerende eller merit-
studerende. Hvis du glemmer at framelde dig, eller
framelder dig for sent, skal du søge dispensations-
udvalget om gentagelse af undervisningen. Du vil da
kun blive holdsat såfremt der er ledige pladser.

studenter som undervisere. CL vil rejse spørgsmålet
omkring forhold vedr. LKF på fælles møde mellem
de 3 klinikudvalg og studieadministratoren.

8. Universitetssekretariatet: a) Der er pr.
01.05. ansat 2 studentersekretærer. Marie planlæg-
ger undervisningen på 7.-9.semester og Nanna plan-
lægger på 10.-13.semester. – b) Svend Dorph har
sendt en varm hilsen til studenterne og Klinik-
udvalget med tak for godt samarbejde i  de mange år,
hvor han har deltaget i undervisningen.- c) Generelt
mangler undervisningslokaler, med plads til at med-
tage patienter til klinikker, specielt på KAS Glostrup,
da aud. A ikke anvendes i det næste års tid på grund
af renovering og på KAS Gentofte er der også en del
problemer. – d) Mandag d. 17.04.2000 afholdes ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på fase
II for 6.semesters studerende. IS og AA deltager.

9. Studienævn for Medicin: Intet.
10. Eventuelt: a) Nye mødedatoer for Klinik-
udvalget blev fastsat til følgende mandage:
d.19.6.2000, d. 18.9.2000, d. 9.10.2000, d. 13.11.2000
og d. 11.12.2000. – b) LC forespurgte, hvorledes
refusionspenge til studenterfaciliteter fordeles på
Hillerød Sygehus. Da Hillerød Sygehus har egen af-
tale med Københavns Universitet, skal sygehus-
ledelsen her sørge for de nødvendige studenter-
faciliteter. – c) MM spugte, om der på 13.sem. bliver
indført eksamen efter hvert rul. CL oplyste, at der
fra foråret 2001 bliver indført en klinisk test efter
hvert rul. – d) P.g.a. afvikling af restferie holder se-
kretariatet lukket i forbindelse med påsken.
Mødet slut kl.16.45. Næste møde d. 15.05.2000 kl.
15.15.

Referent
Studentersekr. Marie Bønnelycke

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!!

Dag / dato. 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 sygemeldt

18.30-19.30 15.30–18.30 Maria Salling Rasmussen ferie uge 22.
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

Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 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 til studie-
vejlederne for yderligere information.

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 fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer 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 undtagel-
sesvist 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 sygdomsperioden,
som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3
hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig om
en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig med-
dele 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 tæl-
ler som et eksamensforsøg.
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Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en til-
synsførende, og sørge for at vedkommende noterer,
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 ek-
samen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et for-
søg
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 „længere
varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage og 1
måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en ek-
samen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende
eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig ek-
samen, 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 ef-
ter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig ek-
samen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en sy-
geeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligele-
des 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 berettiget her-
til, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret.

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, nem-
lig 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 uaf-
hængige 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:
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, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-
veres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da der
er tradition for at fagene afholder deres første censor-
møde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der valgt
eksamensformænd/kvinder (se MOK), der samler de
generelle klager sammen, og sørger for, at klagerne
og svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjem-

OBS  OBS  OBS  OBS

Du skal forny dit årskort inden
den 15. Juli !!!

Hvis dette ikke er gjort inden
denne dato, bliver du registeret
som værende ophørt med dit
studie. Derfor HUSK at forny dit
årskort.

God sommerferie !

mel i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse
kollektive, generelle klager, så faget kan godt nægte
at svare på en klage, trods henstilling fra studie-
nævnet om at gøre det. I så fald er du henvist til at
benytte den individuelle klageadgang (se nedenfor).
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. Anke-
nævnets afgørelse er endelig.

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I
Riv ud og gem.

GODE RÅD OM FORBEREDELSE
TIL KEMITENTAMEN.

Du skal til kemitentamen !
Du ved ikke hvordan du skal starte !
 Du ved ikke hvad du skal kunne !
Du kan ikke sove, spise eller slappe af !
Du aner ikke hvem du kan henvende dig til i din nød!

Men pludselig kommer du i tanke om studie-
vejledningens “riv ud og gem” indlæg om kemi tenta-
men. Du finder det i skuffen og begynder at læse. Du
mærker en indre ro og balance, efterhånden som du
får svar på dine spørgsmål.

Magaret Christoffersen har forfattet disse hjælpende
ord om kemitentamen:

Beskrivelse af et tentamen sæt:

Forside.
5-6 opgaver delt op i delopgaver.
Vægtning af hver delopgave er angivet.
Fordelingen mellem opgaver i organisk: almen kemi
er ca. 1:2.
Ingen af opgaverne kan fra vælges.

Væsentlige emner:

Organisk kemi:
Gruppernes typiske reaktioner.

Derivat-dannelse og -hydrolyse (ester, amid, acetal
m. fl.)
Aldoldannelse.
Opløselighed, syre-base egenskaber.
Isomeri, hybridisering.
Anvendelse af ovenstående i proteiner, kulhydrater
og lipider.

Almen kemi:
Koncentrationsberegning, stofmængde, formler, re-
aktioner.
Ligevægtsloven.
pH.
Opløselighed.
Energetik.
Kinetik.
Elektrokemi.

Forståelsen af kemiske problemstillinger er væsent-
lig. Det er ikke nok at lære gamle opgaver udenad,
eller sætte tal ind i formler.

Træn matematik, så du kan regne rimeligt sikkert
og hurtigt. I kemi bruges specielt:
Købmandsregning  (proportionalitet).
1. Gradsligning.
Omskrivning af formler
Potens-regning.
Log og 10 , ln og e.
Log-regler

Vær tryg ved din lommeregner, men brug også ho-
vedregning til at vurdere tal.

Forberedelse:
Start i god tid.
Op med humøret.
Grundniveau er stadigt vigtigt ( fx Mygind 1)
Studér læsesider og eksempler (i Mygind 2 og 3)
Regn de opgaver i øvehæftet, som er foreslået i
infopakken.
Husk øvelsesvejledning, rapporter, hjemmeopgaver,
noter i infopakken og noterne om protein m. fl.
Start med det nyeste tentamen sæt og arbejd bag-
læns igennem ca. ti sæt.
Planlæg dagen, så du ved, hvor meget du skal nå.

Ved tentamen:

Del tiden op efter vægtningen af opgaver.
Læs teksten grundigt igennem og under/overstreg de
væsentligste punkter.
Spild ikke tid på kladden. Det afleverede sæt skal
blot være læseligt.
Går du i stå i en delopgave, kan det godt være, at du
alligevel kan svare på de efterfølgende.
Går du i stå med sættet, lad være med at gå. Slap lidt
af, og prøv at tænke klart. Opgaverne er nok ikke så
anderledes, som du har fået indtryk af.

Bedømmelse af organisk kemi:

Gruppernes formler og reaktioner skal være indlært,
man kan ikke digte.
Skriv formler og  reaktioner omhyggeligt.
Anvend konstitutionsformler, hvor dette er ønsket.
Afstemning er ikke altid ønsket.
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Bedømmelse af Almen kemi

Der gives kun lidt eller ingenting for en formel alene.
Man skal være i gang med at anvende oplysningerne
fornuftigt.
Pas på enheder og fortegn.
Vurder om resultatet er fornuftigt.

ANATOMIFEST!!!

Afsluttende fest for 2 semester holdes i klubben 13/6-2000 fra 21:00-!!?
Billetter kan købes i ventetiden efter �spotten� 29/5-2000 af Robin (210)
og Sigurd (205) for 30 kr/stk (husk at medbringe LIGE penge!!)

For at sikre at alle får billet vil der kun blive solgt 1 billet/person ved
denne lejlighed. Resterende billetter kan købes af/til venner og andre
semestre 9/6-00 12:00-13:00 og 13/6-00 12:00-13:00 i kantinen!

VEL MØDT!!

CELLE- BELLE- FEST!!!

Billetter bliver solgt i kantinen
torsdag d. 25.maj ml. kl.12-13

Hilsen 4. sem. HR

Fase II
VELKOMMEN TIL  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 indenfor 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 undervisningsprogrammer.
Vi har bla. programmer omhandlende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi.
Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor 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 bibliote-
ket opfordrer vi til at I møder 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-bygningen 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

For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem 08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i weekender mellem
09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem
glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen.

Specialtilbud til 13. semesterstuderende

Snart nærmer tiden sig hvor i kan kalde jer læger og skal i turnus. Det er vores erfaring her på LKF at en del af jer godt kunne tænke sig at få genopfrisket nogle af de
kliniske færdigheder. Derfor har vi lavet et kursus udelukkende til jer. Kurset afholdes:
Tirsdag d. 27. juni 2000 fra kl. 08.00-15.30
Kurset vil indeholde IV-adgang, sutur, kateter-anlæggelse (mænd), gynækologi og enten sonde-nedlæggelse eller lumbalpunktur. Når vi kender det endelige antal delta-
gere vil det endelige program blive sendt til deltagerne. Tilmelding kan ske i PC-salens åbningstider (se ovenfor) på tlf.: 35455407 eller ved fremmøde i LKF i samme
tidsrum. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 7. juni.
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

USE-UM-EE - SAMARBEJDE MED
USA
Vi tilbyder medicinstuderende
deltagelse i projekt US-EU-MEE (United
States - Europe Medical Educational
Exchange Project)
 Hvis du
har afsluttet 9. semester
har meget gode engelskkundskaber
har kendskab til edb på højt niveau og gerne
kendskab til brug af multimedier i             un-
dervisningen
  er dette måske noget for dig:
Der vil være 2 muligvis 3 pladser i foråret 2001, med
ansøgningsfrist den 15. juni 2000.
De studerende, der bliver udvalgt til at deltage i pro-
jektet, skal følge et veltilrettelagt 4-ugers klinik-
ophold på en partnerinstitution i USA (Harvard
Medical School, Dartmouth Medical School eller
Cornell University Medical College).

TILTRÆDELSESFORELÆSNING:
Klinisk professor i psykiatri, Tove Aarkrog, afholder
tiltrædelsesforelæsning fredag d. 26. maj kl. 11.00 i
aud, Sygeplejeskolen, Bispebjerg Hospital - indgang
Tuborgvej.
Emne: „Børne- og ungdomspsykiatri -
forskningsmæssige synsvinkler“

MEDDELELSER FRA BIBLIOTE-
KET.
Efter aftale med Dekanatet er Forskerbiblioteket
nu nedlagt og dette område er nu åben for alle
bibliotekets brugere.
Lørdagsåbent.
Biblioteket har i eksamensperioden også åbent om
lørdagen.
Fra lør. d.6 maj til lør. d.17 juni inklusive, kl.9 - kl.17.

Studietilbud
Det er hensigten, at den studerende skal følge et fuldt
patientforløb fra første patientkontakt med sundheds-
systemerne (den praktiserende læge el. lign.) over
hospitalisering til efterbehandling i de sociale syste-
mer, f.eks. rehabilitering.
Det er et meget væsentligt element i dette projekt,
at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case
study). Med udgangspunkt i analysen arrangeres en
problembaseret tutorial, hvor andre medicinstude-
rende og undervisere opfordres til kritisk at betragte
deres eget sundhedssystem og at udveksle erfarin-
ger om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og
USA. Det er desuden meningen, at rapporterne skal
indgå som undervisningsmateriale i den kliniske un-
dervisning. Disse bliver ydermere gjort tilgængelige
for andre universiteter via Internet.
Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan fås
hos Suzanne Andersen, e-mail: suan@adm.ku.dk (35
32 70 57), lokale 9.1.64. Ansøgningsskema vedlagt et
CV,  motivationsbrev, udtalelse fra faglærer samt
karakterudskrift afleveres til Suzanne Andersen. In-
den den endelige udvælgelse vil mulige kandidater
blive indkaldt til en uddybende samtale.

Du kan også finde yderligere oplysninger på:
http: / /www.sund.ku.dk/ internat /Jegvi lud-
medicin.htm#medicin-usa
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Annoncer
CENTER FOR EPIDEMIOLOGISK
GRUNDFORSKNING VED INSTI-
TUT FOR SYGDOMS-
FOREBYGGELSE SØGER
FORSKERSPIRER!

Institut for Sygdomsforebyggelse er en forsknings-
institution under Hovedstadens Sygehusfællesskab,
hvor forskningen især retter sig mod de store folke-
sygdommes årsager og konsekvenser. Vi forsker i en
række af de områder, der er aktuelle i forbindelse
med Regeringens Folkesundhedsprogram 1999-2008:
levetid, social ulighed, tobaksrygning, alkohol, kost,
motion, fedme, men også i psykologiske forhold og i
skizofreni. Instituttet er beliggende i Kommuneho-
spital midt i København, hvor planen er at institut-
tet bliver en del af et kommende forsknings- og ud-
dannelsescenter bestående af en række universitets-
institutter og sektorforskningsinstitutter indenfor
folkesundheds- og samfundsvidenskaberne. Institut-
tet er en del af Center for Epidemiologisk Grundforsk-
ning, der også har enheder ved Århus Universitet og
Statens Seruminstitut, og i Guinea-Bissau, og som
er opbygget på grundlag af en bevilling fra Danmarks
Grundforskningsfond.Vores forskningsarbejde beror
fortrinsvist på analytiske epidemiologisk-statistiske
metoder og vi har dels selv, dels i kraft af et omfat-
tende samarbejde med en række andre forskningsin-
stitutioner adgang til store databaser med relevante
oplysninger til den slags forskning. Vi udvider selv
hele tiden databaserne, dels ved registersamkørsler,
dels ved at indsamle nye informationer fra papir-
arkiver, spørgeskemaundersøgelser og direkte
personundersøgelser.
En række yngre forskere har nu afsluttet deres ph.d.-
projekter i instituttet, og vi vil gerne invitere en ny
generation af forskerspirer ind i miljøet til at arbejde
med nogle af de spændende og relevante projekter,
som vi har på bedding. Vi tilbyder i første omgang 6
mdr.s introduktionsstipendier, der eventuelt kan for-
længes til 9 eller 12 mdr., hvis projektet og vores sam-
arbejde udvikler sig i frugtbar retning. Du må gerne
være kandidat med en lægevidenskabelig embedsek-
samen (med eller uden afsluttet turnus) eller anden
relevant uddannelse, men du kan også være stude-
rende, der måske i kombination med et studieprojekt
(fx OSVALII for de lægestuderende), gerne vil holde
studiefri i en periode for at prøve at forske rigtigt.
Vi forventer af dig, at du er meget interesseret i at
prøve kræfter med en forskningsopgave i et krævende
forskningsmiljø. Vi forventer også at du har lyst til
og sans for at arbejde med tal på den måde, vi gør i
vores forskning, og at du er stærkt engageret i arbej-
det og er indstillet på at arbejde intenst med opga-
verne. Vi regner med at du allerede er fortrolig med
basal anvendelse af IT til at skrive og regne og søge
på nettet.Vi giver dig en IT-bestykket arbejdsplads i
instituttet, og giver dig et par grundbøger, som vi for-
venter at du hurtigt læser igennem. Vi regner med
at kunne sende dig på et engelsk artikelskrivning-
skursus, et epidemiologikursus og et statistikkursus.
Vi satser på at du med vores hjælp kommer i gang
med at skrive en rigtig engelsksproget videnskabelig
artikel indeholdende nye resultater fra dine analy-
ser, således at du fra grunden får lært de basale hånd-
greb i denne proces. Både vores mere erfarne forskere,
vores statistik- og IT-gruppe og vores personale i øv-
rigt er parate til at støtte dig i forventning om et godt
kollegialt samspil.
Hvis det går godt og du har lyst til at fortsætte en
egentlig forskeruddannelse i ph.d.-regi, er vi indstil-
let på at hjælpe dig med at ansøge om optagelse som
ph.d.-studerende og at søge om de nødvendige midler
til aflønningen og studieafgiften. Et sådant program
behøver ikke nødvendigvis at ligge i umiddelbar for-
længelse af dit første ophold.
Hvilket projekt du tildeles, taler vi nærmere om når
vi aftaler din ansættelse. Du vil blive indkaldt til in-
terview med institutledelsen og eventuelt med an-
dre projektledere i instituttet. Løn- og ansættelses-
vilkår følger de gældende overenskomster.

Du kan få yderligere oplysninger om stipendierne og
om instituttet på vores webside (www.ipm-cph.dk)
eller ved at henvende dig til institutledelsen, profes-
sor, dr.med. Thorkild IA Sørensen

(tias@ipm.hosp.dk +45 3338 3860), eller vik. over-
læge, ph.d., Morten Grønbæk (mg@ipm.hosp.dk +45
3338 3875).

Ansøgningen indsendes til institutadministrator Lene
Aa. Hansen inden den 22.6.2000, Institut for
Sygdomsforebyggelse, Kommunehospitalet, DK 1399
København K. Ansøgningen skal indeholde dit c.v.
med dokumentation for eventuelle relevante eksami-
ner, kurser og tidligere ansættelser, eventuelle rele-
vante skriftlige arbejder, samt en beskrivelse af din
motivation for at søge stipendiet.

SØGES:
FORSKNINGSINTERESSERET
STUD.MED.

Er du lægestuderende med gennemført fase I, og
har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i et
forskningsprojekt under et års orlov fra studiet,
hører vi meget gerne fra dig.
Vi forsker bl.a. i de patofysiologiske mekanismer,
der medfører ændret cerebral vasoreaktivitet ved
akut subarachnoidalblødning eller ved sepsis. Ar-
bejdet omfatter både forsøg med hele forsøgsdyr
(rotter) og forsøg med isolerede kar.
I oplæringsfasen indgår du i laboratoriets daglige
aktiviteter og bliver derved i stand til selv at gen-
nemføre dit eget projekt i sidste halvdel af stipen-
dietiden. Du kan forvente en månedsløn svarende
til SU plus fribeløb.
Kontakt overlæge, lektor, dr.med. Niels Vidiendal
Olsen på e-post fino@farmakol.ku.dk eller tlf.
35327618 eller 35458066.

STUDENTERMEDHJÆLP TIL
STORT FORSKNINGSPROJEKT
SØGES

Center for Sygdomsforebyggelse ved Københavns
Amtssygehus i Glostrup søger medicinsk student
som fuldtids medhjælp frem til årsskiftet.
Arbejdet består hovedsagelig af blodprøvetagning
og information af deltagere i en stor
interventionsundesøgelse der p.t. gennemføres på
Centeret samt i mindre omfang de dertil hørende
sekretariats funktioner. Arbejdet foregår i et team
af sygeplejersker, laboranter, læger, dietist og se-
kretær og vil give nyttig indsigt i driften af et stort
randomiseret forskningsprojekt (13.000 deltagere).
Derudover vil der senere være mulighed for at gen-
nemfører mindre forskning opgaver efter eget øn-
ske (OSVAL o.lign.).
Arbejdstiden er fra 8 til 15.30 med ansættelse hur-
tigst muligt. Løn efter overenskomst.
Henvendelse til sekr. Birgithe Stumann på tele-
fon 43 23 32 60 eller skriftlig til Center for
Sygdomsforebyggelse, Bygning 8, 7. sal, Køben-
havns Amtssygehus i Glostrup, 2600 Glostrup.

FORSØGSPERSONER SØGES.

Forsøgs personer søges til deltagelse i forsøg på,
smertefysiologisk laboratorium KAS Herlev. For-
søgene løber primært fra august 2000 og frem. Ho-
norering min. 100 kr. pr time. For nærmere infor-
mation kontakt venligst

Jesper Dirks, læge
Anæstesi og intensiv afdelingen
KAS Herlev
Tlf . 35823534 (privat)

FRIVILLIGE RASKE FORSØGS-
PERSONER SØGES!
Som et led i et Ph.D.-studie om den genetiske år-
sag for Dissemineret Sclerose, søger vi en kontrol-
gruppe fra hvem vi skal bruge;
Blodprøver fra 50-100 raske forsøgspersoner
Af størrelsesordenen 50 ml. Blodprøven vil blive
honoreret med 50,-kr. og hele proceduren forven-
tes at tage i alt ca. 10-15 min. Hvis du ikke er bange
for et lille prik fra vores rutinerede laborant el.
medicin-studerende så kig forbi i en mellemtime
eller efter du har fri. Blodprøveudtagningen vil
foregå på;
Rigshospitalet, Scleroseklinikken afsnit 2083 (op-
gang 2, 8.sal, afsnit 3) på dagene;
13. og 14. juni, mellem kl.9.00-17.00
Der kan kun leveres én blodprøve pr. person. Hvis
du er interesseret bedes du kontakte nedenstående
for at aftale tid på forhånd og undgå ventetid eller
kig forbi:
Pameli Datta, stud.med.,
lægevikar på afd.N
ScleroseForskningsenheden
Neurocentret
Rigshospitalet, byg.9202
Tlf. 28 32 30 90 eller 35 35 83 67 (privat)

IMMUNOLOGISK KRÆFT-
FORSKNING STUD.MED./
SCIENT. SØGES

Med baggrund i Hæmatologisk Forsknings-
laboratoriums  studier i myelomatose og bryst-
kræft, søger vi en interesseret student, som ønsker
at arbejde målrettet indenfor et forskningsområde,
hvor der aktuelt sker store fremskridt.
Projektet vil være indenfor et allerede etableret
område omhandlende optimering af teknikker til
fremstilling af dendritceller og antigenaktivering
af disse med henblik på behandling af kræftpatien-
ter.
Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges op-
læring i laboratorieteknikker over sommeren med
henblik på ansøgning om et 1-årigt
scholarstipendium til efteråret.
Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla
Høy Davidsen eller overlæge Hans E. Johnsen,
Forskningssekretariatet, Hæmatologisk afdeling
L, Herlev Amtssygehus. Tlf 44 88 47 18 eller fax
44 53 50 67, e-mail: ulda@herlevhosp.kbhamt.dk

SØGES: FORSKNINGSINTER-
ESSERET STUD.MED.
Er du lægestuderende med gennemført fase 1, og
med lyst og interesse til at gå ind i et klinisk
forskningsprojekt hører jeg meget gerne fra dig.
Det påtænkte projekt drejer sig om
Hypermobilitets syndromet, og det er aktuelt kun
i planlægningsfasen. Du får således mulighed for
at være med til at udfærdige projekt protokollen,
der planlægges indsendt efter sommeren til H:S’s
Sundhedsfaglige Forskningsråd med henblik på et
Skolarstipendium.
Det første trin vil således være en grundig littera-
tursøgning med henblik på en oversigtsartikel over
emnet.

Er du interesseret så kontakt mig hurtigst muligt.
Overlæge, dr.med. Lars Remvig,
Klinik for Medicinsk Ortopædi,
Rigshospitalet 7611, T9
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Telefon 35452005
E-mail: remvig@rh.dk

EFTERLYSNING
Jeg har mistet mine briller et eller andet sted på
Panum. Det er et par firkantede sorte briller. De
ligger i et sort TopSyn etui.
Hvis du har set dem så ring på tlf. 26 80 46 68, så
bliver jeg rigtig glad.
Maria

ANNONCER
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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 henven-
delse – 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 telefon.    Hilsen
VB

VAGTAFDELINGEN

Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til
24.00, men husk,  undgå at ringe mellem 12.00 og
13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 - 23.00.

HUSK ……………  SPV-opskrivning kan ske 1 må-
ned frem minus 1 dag.

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

Meddelelser fra Vagtchefen &
Servicechefen
DAGLIG TRÆFFETID:
Gitte – tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 12.00
Caroline – mandag og onsdag kl. 14.00 til 16.00

Vagtbureauet

SPV - VAGTER
Ugestatistik for ugen  15/5-2000 � 21/5-2000

ma tir ons tor fre Lør søn ialt %
07-15 bestilt 6 8 6 5 17 18 17 77
07-15 udækket 0 1 0  0 1 1 0 3 4
15-23 bestilt 11 18 14 16 16 19 16 110
15-23 udækket 0 4 0 0 0 0 0 4  4
23-07 bestilt 19 21 17 19 14 23 17 130
23-07 udækket 0 2 4 0 0 1  0 7   5
ialt bestilt 36 47 37 40 47 60 50  317
ialt udækket 0   7   4   0   1 2 0    14 4
dæknings % 100  85  89 100  97 93 100

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: 15/5-2000 � 21/5-2000

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Ledige hold 3   3 2 3 4 4 2
Arbl. Vagter 11   9 8 9 11 8 5   61
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126
Antallet af ledige hold opgøres kl. 24.00. Er der anført et minustegn i kolonnen “ledige hold”,
angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter
ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der
i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette.

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefon-
nummeret 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

VAGTCHEF SØGES

Stillingen som vagtchef ved FADL’s Vagtbureau i
København skal besættes pr. 1. juli 2000, hvorfor der
indkaldes ansøgninger fra interesserede medicinstu-
derende.
Jobbet
Som vagtchef beskæftiger man sig primært med re-
lationerne mellem de studerende og brugerne af
FADL’s Vagtbureau. Man deltager i oprettelse og
nedlæggelse af hold samt tager kontakt til afdelin-
gerne, hvis der opstår problemer mellem parterne.
En stor del af arbejdet består i at besvare henvendel-
ser fra de studerende samt behandling af klagesager.
Derudover står vagtchefen i samarbejde med kursus-
sekretæren og servicechefen for planlægning og af-
vikling af FADL’s kurser. Dette omfatter ansvar for
følgevagter, udarbejdelse af semesterhæfte, udvikling
af kurserne og afholdelse af orienteringstimer.
Ca. en gang om måneden holdes møder med hold-
repræsentanter fra VT-flyverholdene, hvor holdenes
aktuelle situation og eventuelle problemer diskute-
res, samt med vagtudvalget, hvor dispensationsans-
øgninger og driftsmæssige spørgsmål diskuteres.

Vagtchefen er i samarbejde med servicechefen over-
for bestyrelsen ansvarlig for den  medicinsk faglige
ledelse af vagtbureauet.
Vagtchefen skal være til rådighed for deltagelse i
møder i bl.a. bestyrelsen og repræsentantskabet og
endelig planlægger vagtchefen og servicechefen i fæl-
lesskab arbejdet således, at der er en daglig træffe-
tid.
Arbejdstid og løn
Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 10 timer pr. uge
og planlægges i samarbejde med servicechefen.
Der er en stor frihedsgrad i arbejdet, da der i perio-
der vil være mulighed for at nedsætte arbejdstiden,
for derimod at arbejde mere på andre tidspunkter.
Lønnen udgør for en andendelsstuderende p.t. kr.
6715,29 pr. måned.
Der er i stillingen mulighed for en periodevis opnor-
mering til 15 timer pr. uge.
Faglige kvalifikationer
· Du skal være medlem af FADL
· Du skal være medicinstuderende på 5. se-
mester eller senere
· Du skal have bred vagterfaring, også gerne
som ventilatør. Har du ikke dette kursus, skal du
kunne deltage i et af efterårets kurser
· Du skal have erfaring med tekstbehandling,
Word/Wordperfect på PC
· Har du undervisningserfaring er det en for-
del
· Administrativ erfaring en fordel
· Kendskab til FADL

Personlige kvalifikationer
· Du skal have lyst til at arbejde sammen med
og for andre medicinstuderende
· Du skal have gode samarbejdsevner og en
udadvendt holdning
· Du skal være serviceminded og ansvarsbe-
vidst

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til bestyrelsen og sendes
til:

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 3C
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. maj 2000 klok-
ken 12.00 på Kredsforeningen.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stil-
lingen, er du meget velkommen til at kontakte
servicechef Gitte Lindegaard og vagtchef Caroline
Møller på telefon 35 24 54 04.
Bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening

ANNONCER !

SPV-hold 1506 i Kregme
søger 1 nyt medlem
Holdet passer en 40 årig psykiatrisk kvinde i Kregme
ved Frederiksværk.
Holdet kører 12-timers vagter fra 8.00 til 20.00 og
fra 20.00 til 8.00.
Kvalifikationskrav:  Min. 200 SPV-timer, hvoraf
de fleste skal være psyk. timer.
Skal kunne sætte grænser og være meget tålmodig.
Være indstillet på at indgå i et pædagogisk team med
personalet.
Kunne tage min. 6 vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist:       Mandag den 29. maj 2000
kl. 12.00 på Vagtbureauet.
Yderligere opl.:        Hos holdleder Steffen Christen-
sen tlf. 35 55 30 19

Hjemme  SPV-hold 1507
Søger 1 nyt medlem

Holdets opgave bliver at pleje og observere en 18 årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom,

VB MEDDELER
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som er en medfødt sygdom, der angriber nervesyste-
met. Dette har medført, at patienten er blind og pla-
ges af epileptiske anfald.
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i : 1. - at obser-
vere patienten for kramper.
 2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.
Vagterne afholdes i patientens hjem. Tidsmæssigt
forløber vagterne fra kl. 22.00 til 09.00  alle ugens
dage.
Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.
- Du skal kunne komme til holdmøde 19. juni
2000 kl. 17.00.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Hanus Joen-
sen tlf: 28 14 66 09.

Ansøgningsfrist:      Torsdag den 25. maj 2000 kl
12.00 på Vagtbureauet.

AFDELINGSHOLD 1508 SØGER
4 - 5  NYE MEDLEMMER.
HOLDET ARBEJDER PÅ KAS-
GENTOFTE.

·Du skal have særlig interesse for psykiatrien
·Du skal have afholdt MANGE psyk-vagter
-Du skal være god til at sætte grænser
·Du skal have lyst til at være på et døgndækkende
hold
·Du skal kunne tage ca. 6 vagter pr. måned også i
eksamensperioder.

Er dette noget for dig - så søg !!!!!
Næste holdmøde 19.6. kl. 15:00 på afd. 413
Ansøgningerne skal være Vagtbureauet i hænde se-
nest  ONSDAG D. 31. 5. KL. 12.00
Yderligere oplysninger kan fås hos holdleder Nicolai
2440 8605.

INTENSIVHOLD    4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542,
Hvidovre Hospital.

Hold 4102 tilbyder DIG en enestående chance for at
videreudvikle dit kliniske blik og din kliniske erfa-
ring ved - efter oplæring - at arbejde på lige fod (og
ansvar) med intensivsygeplejersker
Dette indebærer at:
·give medicin
·tage a. punkturer, blodprøver og EKG
·være med til stuegang (fortrinsvis om aftenen)
·være med til kontinuerlig venevenøs hæmodialyse
(CVVHD)
·blive oplært i elektronisk kardex (PDM)
·kunne arbejde selvstændigt
Vi forventer at du:
har ca. 600 VT timer; såfremt du ikke har 600 VT-
timer er du velkommen til at søge alligevel.
·har bestået farmakologi eller består i sommer
·kan tage  6-8  vagter om måneden
·er flexibel, selvstændig og engageret
·kan tage 5 lønnede samt 3 ulønnede følgevagter
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler på afdelin-
gen umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. maj 2000 kl.
12.00  til VB.
For yderligere info, kontakt holdleder Fay (Faranak)
tlf. 26 70 36 66 (bedst om aftenen).

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 plan-
lagt
·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 fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får

hver måned et varierende antal planlagte vagter,
primært aften-, weekend- og vagter i ferierne. Nu står
sommerferien 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 dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker.

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 vag-
ter for sommerferien.
Oplæring:  10 lønnede følgevagter med sygeplejer-
ske/student.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. maj 2000 kl.
12.00 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtale:  På afdelingen fredag den 2.
juni 2000 fra kl.13.00.
Har du spørgsmål, så ring til holdleder Kirstine
Moll, tlf. 35 85 66 35.

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

VT-Hjemmehold 4604
søger 1 nyt holdmedlem pr. 1/6-00.

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 12-årig
dreng med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter
fredage og lørdage, samt skoleferie-perioderne.

Krav:
·Minimum 150 VT-timer
·Du skal kunne deltage i holdmødet den 26. maj 2000
klokken 17.00
·Du skal kunne tage 3-5 vagter om måneden
·Du skal være glad for børn

Yderligere oplysninger: Vagtbureauet – 35 24 54
05
Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj 2000 klokken
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 dag-
vagter 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 hellig-
dage og nytår. Og holdet har eget TV/video
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 vag-
ter, 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 25.
maj kl.18.00.
Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.
Transport: Nemmest i bil, ellers kystbane (+ 20 mi-
nutters gå tur).
Der ydes transportgodtgørelseYderligere oplysnin-
ger: Kan fås hos holdleder Jakob Maraldo ( 77 30
93 54

Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj  2000 kl. 12.00
på vagtbureauet.

Hjemmeventilatørhold 4627
søger 1 nyt medlem

Da holdet fremover udover 7 nattevagter (af 12 ti-
mer) skal dække 3 ugentlige dagvagter (12 timer)
søger vi 4 nye ventilatører. Hele holdet har dæknings-
pligt på lige fod, 2 dag- og 2 nattevagter (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 bar-
net fået lagt et plastikrør op i næsen, som skal
soigneres og suges efter behov. Arbejdet består altså
dels i typiske ventilopgaver med soignering og sug-
ning, og dels i almen pleje af barnet. Barnet passes i
et meget tæt, behageligt og godt samarbejde med for-
ældrene.
Holdet skal kunne dække tre dagvagter. Dagvagterne
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 måne-
den, også i eksamensmåneder
Fleksibilitet mht. vagtplanlægning
(Ansøgere med BVT-II kursus vil blive foretruk-
ket, 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 Hellerup
S-ST., hvorfra der er 2 min. gang.
Yderligere oplysninger hos holdleder Behrouz M.
Andersen  32 88 70 26.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 24. maj 2000 inden kl.
12.00 på vagtbureauet.

VT-HOLD 4628 SØGER
2-3 NYE VENTILATØRER

…. er du glad for børn, så er dette lige noget for dig!
Holdet varetager observation og pasning af Jonas på
5 måneder, der er født med den meget sjældne syg-
dom UNDINES SYNDROM. Dette er en kronisk li-
delse, hvis primære symptom er, at vejrtrækningen
bliver meget svag under søvn. Jonas ligger derfor med
BIPAP, hver gang han sover.
Arbejdet omfatter dels typiske ventilatøropgaver og
dels almen pleje af Jonas. I nattevagterne består ar-
bejdet typisk i at montere maske og BIPAP, obser-
vere Jonas´ saturation under søvn, rengøre udstyr
samt skifte ble, give mad, lulle i søvn etc., så foræl-
drene kan få hvilet. I dagvagterne består arbejdet
desuden i at lege med Jonas, gå en lille tur, og på sigt
skal Jonas følges i legestue o.lign.
Der er tale om nattevagter af 10-12 timers varighed
i hverdagene fra kl. 21.00 til 09.00 (kan eventuelt
ændres efter aftale med forældrene, hvis klinik eller
obligatoriske timer starter før klokken 09:00) og i
weekenderne fra 22:00 til 08:00.  Derudover vil der
være dagvagter af meget varierende varighed. Hol-
det arbejder på Frederiksberg.

Vi kan tilbyde – et fast job med
·samvær med en glad, aktiv, opmærksom og tillids-
fuld dreng
·sikkerhed for, at du får de vagter, der er planlagt på
holdmøderne (dog med forbehold for aflysninger i fa-
miliens ferier og fridage)
·arbejde langt ud i fremtiden
·god mulighed for at skrive OSVAL om det sjældne
Undine Syndrom (forældrene har et meget godt kend-
skab til sygdommen, kan forsøge at etablere kontak-
ter til andre Undine-familier og har en samling af
mange af de videnskabelige artikler, der eksisterer
om Undines symdrom)
·et meget tæt samarbejde med Jonas´ forældre
·fleksible forældre, som efter aftale gerne tager over,
hvis du skal på klinik, har obligatoriske timer e.lign.
hvis du har:
·min. 150 VT-timer
·BVT-Kursus eller er villig til at tilmelde dig det først-
kommende kursus i efterårssemesteret.
· erfaring med pasning af små børn eller blot
er totalt vild med små størrelser
· interesse for at arbejde i et privat hjemVB fortsætter på næste side

VB MEDDELER
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·et venligt og fleksibelt væsen
·en smule fingersnilde, lidt praktisk sans, en god døm-
mekraft samt evnen til at bevare roen, hvis der skulle
opstå et akut problem
·mulighed for at tage min. 4 vagter pr. måned (også i
eksamensperioderne)
·mulighed for at være på holdet i mindst et halvt år –
meget gerne længere

Oplæring sker på din første nattevagt af forældrene,
som på skift er til stede hele natten. Herefter har du
en prøvetid på en 2-3 vagter.
Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse.
Ansøgningsfrist:  Onsdag den 31.maj 2000
kl.12:00 til VB (dine vagter vil starte i juli).

Næste holdmøde er fastsat til den 7 juni 2000.

Yderligere information fås hos holdleder Liv Risør
på 3886 6911.

Nyt Hjemme VT-hold 4630.

Vi skal hurtigst muligt starte et VT-hold hos en dreng
på Frederiksberg.
Det drejer sig om en 1 årig spastisk lammet dreng,
hvis almen tilstand er ret dårlig.
Der er mange plejeopgaver omkrig drengen, eks.:
·Behov for hyppig sugning
·Sonde mades

·CPAP
·Almindelige plejeopgaver
Der skal dækkes vagter alle ugens dage i tilrummet
06:00 - 16:00 og 22:00 - 06:00.
Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
Have interesse for at arbejde i privat hjem.
Du skal helst ha’ børneerfaring.
Ansøgningsfrist:      Onsdag den 31. maj 2000 kl.
12.00 her på VB.
Stiftende holdmøde: Oplyses senere
Yderligere oplysn.:  Til VB på 35 24 54 05.

Nyt Hjemme VT-hold 4631.

Vi skal hurtigst muligt starte et VT-hold hos en
lille pige på Frederiksberg.

Det drejer sig om en 1/2 år gammel pige, hvis almen
tilstand kræver at hun overvåges tæt.

Der er mange plejeopgaver omkrig drengen, eks.:
· Behov for hyppig sugning
· Sonde mades
· CPAP
· Almindelige plejeopgaver

Kvalifikationskrav: Min. 150 VT-timer.
Have interesse for at arbejde i privat hjem.
Du skal helst ha’ børneerfaring.

Foreløbig er der rekvireret natdækning, d.v.s. i tids-
rummet 22:00 til ca. 8:00, alle ugens dage. Der vil på
sigt nok skulle dækkes enkelte dagvagter.

Ansøgningsfrist:      Onsdag den 31. maj 2000 kl.
12.00 her på VB.

Stiftende holdmøde: Oplyses senere

Yderligere oplysn.:  Til VB på 35 24 54 05.

HVAD SKAL DU LAVE I DIN SOMMERFERIE?

...vær med til at bryde serbernes isolation og tag med vores sundhedsgruppe til
Serbien i uge 32 + 33 (august 2000).

Vores plan er at besøge følgende institutioner:

Institute of Public Health i Beograd
Et bombet hospital

Medicinske studenterorganisationer
Flygtningelejre

Børnehjem
Det serbiske sundhedsministerium

Vil du med? Høre mere om Next Stop Serbien? Kontakt:

Kristian 33 79 95 75, kristian_kold@email.dk
Ole 86 14 60 85, kirole@mail1.stofanet.dk

WWW.NEXTSTOP.DK

Next Stop Serbiens formål er at skabe kontakt mellem forskellige grupper med fælles interesser i Serbien og i
Danmark. Kontakterne munder ud i, at de danske grupper i løbet af sommeren 2000 tager til Serbien for at besøge
de tilsvarende serbiske grupper. Året efter inviteres serberne så til Danmark. Sundhedsgruppen tegner efterhån-
den en del medlemmer i både Odense, Århus og København. Kontakt Kristian eller Ole for yderligere information
samt adgangskode til vores kommunikationsside på internettet.

Vi ønsker denne kontakt med serberne, da vi ser en fare for, at et nyt „jerntæppe“ bygges op omkring Serbien, bl.a.
i form af internationale sanktioner, men også af de vestlige mediers fremstilling af serberne. Begge dele rammer de
forkerte, nemlig den almindelige serber og ikke magthaverne i den udstrækning, som er intentionen. Vi vil vise
både danskere og serbere, at vi har meget tilfælles og håber gennem det interkulturelle møde at kunne mindske
den følelse af isolation, som uskyldige serbere er blevet påtvunget. Projektet baseres på lave omkostninger og
privat indkvartering. Danskerne finansierer selv deres rejse og ophold, mens serbernes genbesøg søges dækket via
fonde o.l.

KANTINEN � EN NY
BEGYNDELSE

På den igen, mine kære medstuderende, dog denne
gang et mere informativt indlæg, og li’som kantinen
vil der her være lidt surt og lidt sødt, men også lidt
stærkt- mam,mam.

Det sure først: STOP med at skælde på vores ansatte,
det fører ikke til noget som helst andet end et dårligt
arbejdsmiljø og følgende udbrændthed (jeg har just
læst arb. og miljømed.). Det er ikke godt-stop, stop
og stop. Skæld ud på bestyrelsen, det er jo dem der
bestemmer hvordan kantineproblematikken takles
(mail: kantinen@studmed.ku.dk).

Det søde består i at, som overskriften antyder,
kantinedriften skal revurderes og en nyt fundament
etableres. Til dette vil vi gerne bruge jeres idéer, så
mød op til vores generalforsamling på fredag kl. 15:00,
det bliver, hvis netop DU ikke kommer, til det sæd-
vanlige skrammel med kun bestyrelsen som stem-
meberettigede, og det er vel ikke særligt konstruk-
tivt, hvis man som studerende er utilfreds med det
nuværende.

Det stærke: at oplæget fra den gamle bestyrelse til
“Millennium kantinen” (et pragtfuldt ord ikk’?) er at
nu skal kantinen ikke bestyres af studerene, men af
en bestyrelse der også indeholder VIP’ere og TAP’ere
(meget tvær-bruger-agtigt).

Så hvis DU har en idé om, hvordan kantinen gerne
skulle se ud i fremtiden, må/skal du møde op på fre-
dag og give dit b7 med. Så kom ikke for min skyld
(jeg sidder jo på magten), men for din egen, for at
skabe et bedre og mere lykkeligt Panum (tra-tra-
tratra).

Kjærligst med kys og kram.

Bestyrelsesmedlem af
Personaleforeningen
Panum Kantinen og på
egne vegne
Peter Roy Kirkegaard

Basisgrupperne

Basisgrupperne fortsætter på
bagsiden

VB & INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd
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

Faglig dag smerter
Vil du være med til at arrangere faglig dag
i efteråret? Dagen skal omhandle smerter
og deres traditionelle og alternative
behandling. Se nærmere i referatet på
denne side, og mød op torsdag den 22/6
kl. 17, lok. 1.2.15!

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 16. maj kl. 16.00

Til stede: Thomas Juul (5. sem.), Simon (6), Klara
(7), Bue (8), Lisbeth (9/10), Jens-Ulrik og Aleksander
(12). Til pkt. 3 desuden Mattis og Anna fra GIM.

Dagsorden
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Faglig dag
4. Meddelelser
5. Opfølgning på projekter, derunder Røgfrit

Panum
6. Ansøgninger
7. Studienævnsmødet
8. Eventuelt

1. Formalia
Jens-Ulrik var dirigent og Bue refererede.

2. Nyt fra semestrene
4. sem.: Der er blevet rykket en del rundt på
forelæsningerne i biofysik, således at det ikke har
været muligt at forberede sig. Det er desværre ikke
første gang det er sket, men hvis der skal gøres noget,
bør det være studerende fra 4. semester der klager,
eftersom de bedst kan referere forløbet. Det har været
gjort tidligere, om ikke andet så med det resultat at
institutterne gøres opmærksomme på problemet.
6. sem.: Simon berettede, at facitlisterne i biokemi
er noget kortfattede og ikke omfatter essay-opgaverne
som fx rettevejledningerne i fysiologi gør det. Simon
gør noget ved det efter eksamen.

3. Faglig dag
Faglig dag til efteråret skal arrangeres af GIM,
studienævnet og Det Medicinske Studenterråd i
samarbejde. Dagen vil omhandle smerter, og deres
traditionelle og alternative behandling. Mattis og
Anna fra GIM deltog i punktet, og havde en række
spørgsmål i denne forbindelse. Der blev diskuteret
lidt frem og tilbage, ideer kom på bordet, og man
kom frem til at repræsentanterne for det alternative
bør have ret frie hænder, og at det ligefrem vil være
ønskeligt med nogle kontroversielle oplæg, for at
fremprovokere lidt diskussion. Desuden bør dagen
være et samarbejde om et helstøbt arrangement, frem
for at være skarpt opdelt i en traditionel og en
alternativ del, arrangeret af hver sin gruppe. Der bliver
holdt et møde for alle interesserede torsdag den 22.
juni kl. 17, hvorefter der bør nedsættes en mindre
styregruppe der kan sikre en helstøbt sammenhæng
som omtalt. Lisbeth vil deltage fra Studenterrådet.

4. Meddelelser
· Forskerbiblioteket (ja, igen…) Jens-Ulrik

berettede at studerende fortsat blev forment
adgang til forskerbiblioteket, på trods af at
studienævnet, studielederen og dekanen har
besluttet at alle skal have adgang. Bue ville
henvende sig til biblioteket og give dem en kopi
af referatet fra det relevante studienævnsmøde.

Efter mødet er der nu kommet afklaring i
sagen; biblioteket har endelig taget sig
sammen og indrettet sig efter beslutningen, og
alle har fri adgang jf. opslag på biblioteket.

· OSVAL-bank. Jens-Ulrik foreslog at man
oprettede en OSVAL-bank hvor man kunne
søge på og læse gamle besvarelser, ideelt set i
elektronisk form. Simon tilføjede, at noget
sådant kunne foregå i forbindelse med
Øresundsuniversitetet, og at man på længere
sigt skulle oprette et samarbejde på tværs af
sundet, evt. med en fælles database. Jens-Ulrik
undersøger yderligere omkring administration,
om de studerende skal give deres samtykke mm.

5. Opfølgning på projekter
· Røgfrit Panum: Der var fortsat ingen fra

arbejdsgruppen til stede, og det lader ikke til at
der er sket noget overhovedet.

· Studieplansintro til rusvejledere: Bue meddelte
at han var gået i gang med selv at kontakte de
ønskede personer til introduktionskurset i den
ny studieplan til rusvejlederne. Mødet undrede
sig lidt over at studielederen ikke havde
foretaget sig noget.

· Ny integreret eksamen efter 6. sem.: Birgitte
har udformet et oplæg om den nye integrerede

eksamen, der skal være efter 6. semester på den
ny studieplan. Det gav anledning til en del
diskussion om hvad vi ønsker og finder
realistisk; tag-med-hjem-eksamen,
hjælpemidler, kliniske cases? Jens-Ulrik,
Lisbeth og Aleksander arbejder videre i
fællesskab med Birgitte.

6. Ansøgninger
· Lokaler: PAF, Panums friluftsforening, har

spurgt om de kunne benytte SIMS’ og GIMs
lokale. SIMS benytter det næsten ikke mere og
har ikke noget imod det, og det havde GIM
heller ikke så det skulle være i orden at PAF
bruger lokalet til møder mm.

· Kopiering: Panumkoret havde søgt om gratis
kopiering i omfanget 200 kopier om ugen i
semestermånederne. Der blev diskuteret lidt
frem og tilbage, og mødet besluttede at der bør
udarbejdes nogle fælles retningslinjer for alle
brugere af kontoret på basis af en statistik over
det nuværende forbrug, som Bue vil lave en
status over. Simon forfatter et forslag til
retningslinjer. Indtil videre skal Panumkoret
betale for kopiering.

7. Studienævnsmødet
Ad 4 – studieplan: Der forelå forslag til til
kommisorier for de nye semesterudvalg, der skal følge
den ny studieplan fremover, samt til en ny curriculum
komite, der skal varetage en form for overordnet
styring af studiet efter uddelegering fra studienævnet.
I begge kommisorier figurerede der intet om
studenterrepræsentanter, og mødet fandt dette under
al kritik, hvilket vil blive tilkendegivet på
studienævnsmødet. Derefter fulgte en diskussion om
berettigelsen af den omtalte curriculum komite,
hvilket endte med at der bør forlanges et nyt, mere
uddybende forslag.
Ad 6 – eksamener i klinisk medicin og kirurgi: I amtet
får man ikke besked om, hvilken afdeling man skal
til eksamen på før på dagen som det er tilfældet i
kommunen og på RH. Dette skal diskuteres på
studienævnsmødet, hvor der bør forlanges ens
retningslinjer for alle.

8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Næste møde tirsdag den 6/6 kl. 16

HURRA!
FRI ADGANG TIL

HELE BIBLIOTEKET
- DET NYTTER AT KLAGE!

Som omtalt i referatet andetsteds på denne side,
har alle nu igen adgang til hele biblioteket. Det
var ellers en (kort) overgang planen, at det tidli-
gere mediatek skulle indrettes til forsker-
bibliotek, hvor kun forskere (hvem det så end
nøjagtigt er) havde adgang. Og selvom det stod
gabende tomt, måtte studerende ikke benytte
læsepladserne selvom der var optaget alle andre
steder.

Efter henvendelse fra nogle studerende, tog
studienævnet sagen op, og blev hurtigt enige med
dekanen om at alle selvfølgelig måtte bruge hele
bibioteket. Og nu er dette - efter nogen nølen fra
bibliotekets side - blevet effektueret, og opslag
er blevet sat op.

Sagen er et glimrende eksempel på at det nytter
at klage; halvdelen af studienævnets 10 medlem-
mer er studerende (fra Det Medicinske Studen-
terråd), og også underviser-repræsentanterne er
sædvanligvis meget lydhøre for problemer.

MSR
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PANUM FRILUFTSFORENING

Afholder årets vandretur.
Norge står på programmet. Rondane er destina-
tionen, som har beliggenhed i den nordlige ende
af Gudbrandsdalen. En fantastisk natur bestående
af det bare klippelandskab. Vi skal vandre i et så-
kaldt naturreservat, og hele arrangementet tager
10 dage. Det bliver med rygsæk og telt. Vi regner
med at der nogle dage bliver slået lejr et sted og
herfra tager vi nogle topture. Sen søndag aften d.
13 august er der afgang Panum, og programmet
er så at køre natten igennem med ankomst tidligt
mandag morgen. Der kan også blive tale om et
par dage på sommerski, men dette er endnu ikke
sikkert, først og fremst er dette en vandrertur. Pri-
sen er 1500 kr for mad og transport. Har du lyst
til at deltage, kontakt da Christoffer Tandrup el-
ler Bjørn Reseke tlf. 28151884. Tilmælding kan
også forekomme på Email: bjreseke@mdb.ku.dk.

JAGTTEGN
Til stor overraskelse for folk i almindelighed og os
selv i særdeleshed kan PAF nu med glæde tilbyde
alle interesserede et jagttegnskursus med tre store
fordele:
Det er kort, godt og billigt.
Kurset falder i to dele. En praktisk, obligatorisk
del, hvor man 3-4 gange modtager undervisning

af våbenlærer Ib Sjølander på skydebanen på Ama-
ger. Her lærer man at ramme målet og om sikkerhed
i forbindelse med håndtering af våbnet. Denne del af
kurset vil koste ca. 100-150 pr. gang. Første del be-
gynder man. d. 7/8-00 med demonstration i våben-
betjening og fortsætter de efterfølgende onsdage og
lørdage kl. 9-12 på skydebanen.
Anden del af kurset foregår som et selvstudie, hvor
man læser teori i Den Nye Jæger (pris: 235 kr.). Den
erfarne jæger, Bjørn Reseke, har tilbudt at gennemgå
teorien med aspiranterne efter behov.
Selve prøven, der koster 215 kr., ligger i perioden 1/
9-2000 til 31/10-2000 med indbetalingsfrist 31/7-2000.
Der skulle således være mulighed for at komme på
jagt til efteråret.
Prisen for jagttegnet – og de mange glæder og ople-
velser der følger med – bliver med andre ord ca. 1000
kr.

Tilmelding og bestilling af Den Nye Jæger sker hos
undertegnede på tlf. 3536 3596
Jeg er i besiddelse af girokort til jagtprøven. Har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

MVH Thomas (502)

(Et medlemskab af PAF er påkrævet og koster 50 kr.
pr. semester).

De, der har bestilt Den Nye Jæger,
bedes snarest betale kr. 240,- til undertegnede, så
jeg kan bestille bøgerne hos trykkeriet. Jeg træffes
torsdag d. 25/5 kl. 10.00 foran Lundsgaard, man-
dag d. 29/5 kl. 12.00 foran Lundsgaard eller på
adressen Skt. Hans Gade 28, 1., 2200 N, hvor man
på alle tidspunkter er velkommen til at smide en kon-
volut med penge gennem brevsprækken. Desuden kan
jeg kontaktes telefonisk på 3536 3596.
Er man ikke medlem af PAF, bliver man det ved at
indbetale kr. 50,- på PAF´s konto i Den Danske Bank
på hjørnet Blegdamsvej/Tagensvej reg.nr. 3156
kontonr. 3156 119 199. Husk at påføre navn!

MVH Thomas (502)

PUC inviterer hermed til årets
Kullen-tur !
Det er nu blevet på høje tid at indfange alle inte-
resserede individers opmærksomhed ;-)
Som før bebudet, så afholdes i august/september
en dykkertur til Kullen. Nærmere betegnet i da-
gene torsdag 31. august – søndag 3. september.
Kullen ligger, som de fleste nok ved, ikke langt
fra Danmark, mere præcist ca. 50 km NV for Hel-
singborg.

Hvis andre mennesker, dvs. ikkedykkere, f.eks.
klatrere eller friluftsfolk, skulle ønske at drage
nytte af Skånes eksemplariske natur og tage med
PUC til Kullen, er tilmelding også åben for disse.
De får nedslag i pris svarende til leje af dykker-
udstyr og deltager ellers på lige vilkår med vand-
hundene.
Det skal dog siges at dykkere har 1. prioriteret
ved ”overbooking” da der er begrænsning på
antal deltagere.

Prisen for herligheden bliver 1025 kr. +/- 200 kr.,
afhængig af deltagerantal og økonomisk støtte.
Dette inkluderer al transport, logi og dykker-
udstyr. Kun madpenge skal yderligere tilregnes,
hvilket aftales indbyrdes senere.
Ikkemedlemmer af PUC/PAF skal yderligere til-
lægge 50,- for medlemskab gældende året ud.
Af hensyn til bestilling af campingplads, dykker-
udstyr m.m. skal bindende tilmelding til turen
afgives senest fredag 2. juni. Dette sker ved at
sende en e-mail til puc@dk2net.dk og derefter
snarest indbetale depositum på 225kr (ikkemed-
lemmer 275kr). Intet depositum = ingen tilmel-
ding.
For alle tilmeldte arrangeres info-møde om tu-
ren i slutningen af juni. Før da kan yderligere info
rekvireres vha. e-mail til puc@dk2net.dk eller ved
at kontakte Christian (101) på 40111006 eller
Erik (109) på 26184156.

EQUIP
Kunne du tænke dig at være med til at indsamle
brugt hospitalsudstyr, og videresende det til ho-
spitaler i den 3. verden ?
Equip er efterhånden en meget lille gruppe men-
nesker som alle er sidst på studiet, og vi mangler
derfor meget nye kræfter, som kan sætte lidt gang
i gruppen. Så kunne du tænke dig at møde men-
nesker fra andre studietrin end dit eget, og har
du hovedet fuld af ideer, så kom til Equips næste
møde tirsdag d. 6/6 2000 kl.16.00. Vi mødes foran
IMCC kontor 9.2.2.

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

TILLYKKE LARS FOR
FANDEN
DET ER SGU GODT GÅET
MED HENDE DEN LILLE
SÆRE ISLÆNDNING

Björk
Lars Von
Trier

INDRE ORGANER & LARS VON TRIER


