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WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd

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: Medicinerrevy 2001

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 15 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
Filmvalg i P8'n klokken 16-20

Fredag:
Sidste chance for indtegning til eksamen
Bogmarked - numre trækkes fra kl. 13.00
Laaaaang fredag i klubben igen igen... :-)

Lørdag:

Søndag:
Aftenmesse v/ Studpræsten for
internationale studenter i Sct. Andreas-
kirken kl. 20.00

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
MSR-møde klokken 16.00 - Kom og få
indflydelse på dit studie !!!

Denne redaktion

MOK

2001
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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,
planlægning 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
Mikkel Westen og Lasse Lund , studenter-
sekretær
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)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, 3/11 2000 KL.
13.30 - 15.00, HVIDOVRE HOSPI-
TAL
Til stede: Overlæge Sten Sørensen, Overlæge
Gorm Jensen, Overlæge Peter Hesselfeldt, Overlæge
Nina Skovgård, stud. med. Neel Walløe, stud. med.
Mikkel Westen, stud. med. Lasse Lund. stud. med.
Adam von Cappeln.
Fra sekretariatet: Lone Qvistgaard, Lili Hansen
og Mehdi Maleki.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser

Fra formanden:
klinikudvalget er blevet adspurgt af studielederen
om mulighederne for at afholde kommunikations-
træningen på 7. semester decentralt.
6 undervisere fra hvidovre hospital er tilmeldt kur-
sus, der kvalificerer til at undervise studenter i kom-
munikation. Der er ingen undervisere fra BBH eller
AH, der er formelt kvalificerede.
Afholdelse af decentral kommunikationstræning vil
umiddelbart indebære 2 problemer:
1) Der er ikke kvalificerede undervisere på BBH og
AH
2) Det vil kræve vedligeholdende kurser af underviser-
ene, da det vil dreje sig om kliniske lærere  og disse
ikke er fastansatte.
Klinikudvalget afventer direkte anmodning fra studie-
ledelsen.

Der er modtaget opsigelser fra 2 lektorer og 2 klini-
ske lærere ved Hvidovre Hospitals patologiske afde-
ling. Hvis disse ikke genbesættes inden semester-
start vil det blive meget svært at afholde den plan-
lagte undervisning i patologi ved Hvidovre hospital.

NYT EDB-SYSTEM PÅ STUDIE-
OG EKSAMENSKONTORET

Vores nye edb-system kan nu bl.a. tilbyde mulighed
for, at I (via
Studerendes Selvbetjening på WWW) kan se om I er
tilmeldt til både ordinær
eksamen, men som noget nyt også om I er tilmeldt
til syge/re-eksamen.

Derudover vil det fremover fremgå af jeres karakter-
blade hvis I har været
sygemeldte til en eksamen. I vil så blive registreret
med „bedømmelsen“ SYG.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

Ifølge underviseren i radiologi på 12. semester er
studenteropmødet meget svagt. Det drejer sig om
undervisningen af studenterne fra BBH, der undervi-
ses om mandagen, hvor der endvidere er decentrale
forelæsninger i medicin  og kirurgi på Hvidovre ho-
spital. Det foreslås at undervisningen bliver planlagt
i auditorierne i stedet for på radiologisk afd. Dette
tiltag kan muligvis medføre en øget interesse for
undervisningen fra studenterhold.

Fra underviserne:
Lektorbesætningen ved AH er en lektor i intern me-
dicin og en lektor i kirurgi besat af en ortopædkirurg.
Kirurgisk gastroenterologisk afd. undrer sig over at
der ikke er blevet plads til to lektorater i kirurgi ved
AH. Det præciseredes ved klinikudvalgsformanden
at undervisning af studenter i klinisk ophold på 7. / 8.
semester ikke kræver, at det er en lektor, der er
ansvarlig for undervisningen.

Fra sekretariatet:
Der er indkommet gode evalueringer for ortopæd-
kirurgisk afdeling, HH i sidste semester, mens
anæstesiafd, BBH har modtaget dårlig evaluering.

4. Opsættelse af tavler til informationer og patien-
ter til klinik
Det blev vedtaget at klinikudvalgssekretariatet un-
dersøger mulighederne for at opsætte opslagstavler
til informationer mellem studenter og undervisere
og klinikudvalg, mens forslaget til opsættelse af en
tavle  til opskrivning af patienter til kliniktimer
placeret i afsnit 152 ikke kunne vedtages.

5. Eventuelt
Intet blev behandlet under eventuelt
Adam von Cappeln
referent

AFLØSNINGSOPGAVE

Har du en speciel interesse indenfor et område, eller
har du lyst til at arbejde med pensum på en anden
måde, kan du vælge at skrive en afløsningsopgave.
En afløsningsopgave er en opgave, der helt eller
delvist afløser eksamen. Det vil imidlertid være mere
tidskrævende end blot at følge det normale
undervisningsforløb, og det er almindeligvis svært at
vurdere den ekstra arbejdsbelastning, som udarbej-
delsen af en afløsningsopgave medfører.

I følgende fag kan der udarbejdes en afløsningsop-
gave:
Anatomi I og II, cellebiologi, biokemi, fysiologi, in-
tegreret, farmakologi, mikrobiologi, genetik, viden-
skabsteori, patologisk anatomi, psykiatri, socialme-
dicin, intern medicin (inkl. neuromedicin) og kirurgi
(inkl. neurokirurgi og anæstesiologi), retsmedicin,
pædiatri og gynækologi & obstetrik.

Hvis du ønsker at skrive afløsningsopgave i et fag,
som ikke er anført ovenfor, anbefales det at forhøre
sig hos faget eller Studienævnet i god tid.

For at skrive en afløsningsopgave har du brug for en
vejleder, som du kan finde enten på institutterne
eller på en afdeling. Sammen med ham/hende
udarbejder du en disposition, som skal forelægges
afløsningsudvalget til godkendelse.

Ansøgning om forhåndsgodkendese skal være Studie-
nævnet i hænde senest 2 mdr. før ordinær eksamen.
Det er dog en god ide at kontakte afløsningsudvalget
i god tid forud for fristen. Især for afløsningsopgaver
i cellebiologi og integreret eksamen skal du være i
god tid, da der her er tre institutter involveret i
godkendelse af opgaven.

Det er en forudsætning for godkendelsen af en afløs-
ningsopgave, at den udarbejdes med henblik på før-
ste eksamensforsøg i det pågældende fag. Du kan
således ikke skrive afløsningsopgave i et fag, hvor du
tidligere har været til eksamen uden at bestå, eller
hvis du er udeblevet. Der er ingen begrænsning for i
hvor mange af de ovennævnte fag, du kan skrive en
afløsningsopgave.

Ansøgningsfristen er 2 måneder før ordinær eksa-
men, men det anbefales at søge i god tid.

Du kan få mere at vide hos Marianne Pia Jakobsen,
lokale 9.1.41, hvor du ligeledes kan afhente „Gene-
relle retningslinier for  afløsningsopgaver“, som in-
deholder uddybende oplysninger samt et ansøgnings-
skema.

INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for
medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige
Fakultet Sommeren 2001

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perio-
den:

mandag den 12. februar - fredag den
16. februar 2001
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.
Åbningstider i indtegningsugen: Mandag, onsdag
og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00
Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises
ved indtegningen.
Du behøver ikke længere at forevise fornyet års-
kort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via
vores eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine
tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem
med posten (dog ikke, hvis du skal vise en dispensa-
tion ifm. eksamenstilmeldingen).
Tilmelding via WWW: Ved sidste indtegning (i sep-
tember 2001) blev der foretaget 1236 tilmeldinger
(ca. 17% af samtlige tilmeldinger) via WWW/SEB.
Til denne indtegning vil det naturligvis atter være
muligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på
WWW (Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv
øje med hjemmesiden på: www.ku.dk/selvbetjening/
, da vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet
allerede i slutningen af januar måned.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger
indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldin-
ger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen
www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis til-
meldinger”). Samme sted kan du bl.a. se dine
gennemførte kurser og eksamensresultater.

S STUDIET
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For studerende, der ikke har mulighed for at kontrol-
lere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegnin-
gen blive hængt lister op på tavlen ved eksamens-
kontoret, der viser, hvilke eksaminer man er til-
meldt.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001!!!!

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 15 –16 16 -  19 Maria Salling Rasmussen International vejleder

Tirsdag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
14 – 15 15 -  18 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder
15 – 16 16 – 19 Palle Rasmussen

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche
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

JA, VI VED GODT, AT
MANGE AF DISSE
INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!
Som nogle måske har bemærket, starter der
hvert semester nye studerende, der aldrig har
set dem før. Derudover kommer mange ”gamle”
studerende i klemme på grund af, at de ikke er
orienterede om gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i
gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!

Så for din egen skyld - læs det
dog !!

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
http://www.sund.ku.dk/Medicin/STV.htm

REGLER VED EKSAMEN
 
EKSAMENSTILMELDING.
Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret i indtegningsugen, i åb-
ningstiden: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00
& tirsdag, torsdag 9.00 – 15.00. På gangen foran
eksamenskontoret vil der være fremlagt tilmeldings-
blanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan
undtagelsesvist foretages skriftligt, ved fuldmagt eller
efter aftale med eksamenskontoret.
Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 7, mandag d. 12. februar til fredag d. 16 februar
Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!
Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.
REGLER FOR TILMELDING TIL
DE ENKELTE EKSAMENER.
FASE I
I slutningen af 1. semester skal du tilmelde dig
tentamen i Basal Human Biologi. Indtegnings-
betingelser:
- for tentamen i Basal Human Biologi: god-
kendelse af obligatoriske studieelementer i Basal
Human Biologi.
På/efter 2. semester skal du tilmelde dig eksamen
i Cellebiologi og eksamen i TAS.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i Cellebiologi: godkendelse af
samtlige obligatoriske studieelementer på 1. og 2.
semester.
- for eksamen i TAS: godkendt kursus i TAS
OBS!! for studerende optaget fra og med 1994 gæl-
der tillige følgende: kemi og anatomi I skal være
bestået efter 2 år på studiet. Uden bestået kemi, kan

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b.
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk/medicin/stv.htm

Vi kan blandt andet bruges til
følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

Gammel ordning:
Der gøres opmærksom på at tilmelding til kemi-
tentamen (gammel ordning) i juni 2001 også skal ske
i denne uge.

du ikke holdsættes på 4.semester. Uden bestået ana-
tomi I, kan du ikke holdsættes på 5. semester.
 
På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i
cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
- godkendelse af de obligatoriske studie-
elementer på 4. semester samt godkendte øvelser i
fysik på 3. semester, og bestået almen og organisk
kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
· godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.
FASE II
Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
· for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.
På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt
mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte
skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte klini-
ske kurser i kirurgi og intern medicin.
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:

STUDIET
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- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godken-
delse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.
På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-
laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kli-
nisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.
På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin til-
lige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksa-
miner i videnskabsteori II og farmakologi.
På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neu-
rokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.
På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
 
OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.
Du kan tjekke om dit attesthæfte er blevet registre-
ret som bestået på adressen: http://www.sund.ku.dk./
udd/medicin./attest
TIDSFRISTER FOR
EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:

Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
eksamenskontoret, hvis du flytter umiddelbart før
eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit
eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!

BEITOSTØLEN 2001

Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.
Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.
Opholdet ligger i uge 14 (første uge i april)
Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være
os i hænde senest fredag den 2. Marts.
Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Ulrik.

FØR DET ER FOR
SENT!
I det forgangne semester blev 10 studerende
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede
dispensation til endnu et eksamensforsøg, eller
tidsfristforlængelse til beståelse af studiet. Heri-
blandt var også studerende som ikke opnåede
dispensation til et 4. gangs forsøg. Studienævnet
kan kun undtagelsesvis give tilladelse til et 4.
eksamensforsøg.  Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt for-
beredt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.
Henvend dig straks i studievejledningen, hvis
der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller
ligende problemer !

Studienævnet

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT

23. FEBRUAR 2001 ER SIDSTE
FRIST FOR
AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet. Ansøgningen skal skrives
på computer, underskrives samt udfyldes fuldstæn-
digt med flg. oplysninger:
-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning ect.
vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 23. februar.
Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede
situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.
Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detalieret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.
NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.
KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

KAN MAN BARE UDEBLIVE
FRA SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.

STUDIEOPHOLD I
UDLANDET 01/02
NU SKER DET !!

Informationsmødet om ophold i
udlandet..

Som Medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet har du muligheden for et ophold ved et Universi-
tet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et Universitet et sted i Europa
/ Norden (ECTS-aftale / NORDPLUS),i USA eller
ved selv at arrangere et ophold.

Er du interesseret i at vide:
Hvornår på studiet du kan komme afsted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...

Skal du komme til
Informationsmøde i Lundsgaard
Auditoriet
Mandag D. 26/2 2001 kl. 16.00

Der vil hovedsageligt blive informeret om procedu-
rer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-pro-
grammet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås
det, hvordan man selv arrangerer et ophold i udlan-
det (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).

STUDIET
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Med venlig hilsen
Studievejledningen

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderli-
gere information fås ved henvendelse i studie-
vejledningens internationale træffetider v. Ca-
milla Götzsche eller Maria Salling Rasmussen.

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit stu-
dium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostningerne i forbindelse med ophol-
det.
Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 20 universiteter (i 13 forskellige EU- lande),
der deltager i ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).
Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års va-
righed, og skal minimum være af 3 måneders varig-
hed, hvor man følger kurserne i deres normale for-
løb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet et informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt
at gennemføre et ECTS-studieophold uden studie-
tidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er
studietidsforlængende kan du medtage din SU under
opholdet.
Det modtagende universitet er sædvanligvis behjæl-
pelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til ophol-
det.
Den nye ansøgningsfrist for disse ophold og stipen-
dier er

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL
�TIDLIG ALMEN MEDICIN�
Efter aftale med den kursus-ansvarlige ligger de vig-
tigste kapitler fra ”ALMEN MEDICIN. GRUNDBOG” af
Niels Bentzen m.fl. nu til gratis download fra FADL’s
Forlags hjemmeside. Kapitlerne kan med fordel læ-
ses som introduktion til kurset.
Du finder materialet på www.fadl.dk/forlag. I me-
nuen ”Under luppen” finde du bogen ”Almen medicin”
og – flof – så har du links til download!
Med venlig hilsen FADL´s Forlag

FRITAGELSE FOR KEMI?
Studentereksamen med Kemi på A
niveau fritager ikke længere for
Medicinsk Kemi.

Studerende der har Kemi på universitets niveau el.
lign. har mulighed for, at søge en hel
eller delvis fritagelse for faget.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.

KLINISK GRUNDKURSUS 3.
SEMESTER
Klinisk grundkursus afvikles i
forårssemestret 2001 i maj og juni.
Holdene fordeles på de to måneder.

Hvis man ønsker selv at tilrettelægge et klinikophold,
f.eks. i sommerferien eller på et provinshospital, kan
det meritoverføres, så man fritages for det kliniske
grundkursus. IMCCs prækliniske ophold kan godken-
des, eller man kan selv arrangere et ophold på et
hospital. Opholdet skal være af to ugers varighed på
en medicinsk og/eller kirurgisk afdeling, og man skal
være på hospitalet svarende til fuld tid, primært i
dagvagt.

Der må ikke arrangeres ophold på universitets-
hospitalerne i semesterperioden, da studerende på
obligatoriske kliniske kurser har førsteret til disse.
Du kan afhente en attestationsblanket i studienævns-
administrationen, lokale 9.1.41, som du skal bruge
som dokumentation for gennemført klinikophold.

Hvis man selv arrangerer et klinikophold, skal man
afmelde sin plads på det kliniske grundkursus, da
det koster mange ressourcer at oprette flere hold
end der reelt er brug for. Du skal være sikker på, at
du ikke får brug for din plads, da du vil være nødt til
at søge om gentagelse af den kliniske undervisning,
hvis du fortryder efter at holdene er oprettet/ophol-
dene er overstået. Er du i tvivl, så kontakt Marianne
Jakobsen inden du afmelder dig.

Det kliniske ophold skal være godkendt senest inden
tilmelding til eksaminerne på 6. semester.

Blanketter til afmelding kan hentes på opslagstavlen
ved lokale 9.1.41, og skal afleveres i postkassen
samme sted senest onsdag den 7. marts kl. 12.00.

De endelige holdlister hænges op i midten af marts.
Herefter vil der være en ganske kort bytteperiode.

Spørgsmål i forbindelse med det kliniske grundkur-
sus kan rettes til Marianne Jakobsen, lokale 9.1.41.

HUSK! Afmeldingsfrist onsdag den 7. marts kl. 12.00.

Vil du gerne til Næstved Sygehus?

Fase I

Fredag den 23. marts 2001 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.

Informationsmateriale fra alle universiteterne kan
erhverves via internettet på nedenstående adresser
eller lånes til kopiering mod aflevering af studiekort
el.lign. hos studienævnssekretær Gitte Birkbøl.  An-
søgningsskemaer til studieplan og stipendier kan
udleveres ved henvendelse hos Camilla Götzsche el-
ler Maria Salling Rasmussen.
ECTS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
erasskema.htm
NORDPLUS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
nordplusskema.htm

Vi ses !!

Mulige lande og Universiteter:

Land Universitet
Belgien Bruxelles
Sverige Göteborg
Sverige Karolinska
Sverige Linköbing
Sverige Lund
Sverige Uppsala
Sverige Umeå
Finland Kuopio
Finland Helsingfors
Finland Kuopio
Finland Tammerfors

Finland Uleåborg (Oulo)
Finland Åbo (Turko)
Frankrig Paris
Frankrig Rennes
Frankrig Strasbourg
Grækenland Kreta
Holland Leiden
Norge Bergen
Norge Oslo
Norge Tromsö
Norge Trondheim
Italien Bari
Italien Napoli
Italien Firenze
Italien Perugia
Portugal Coimbra
Schweiz Lausanne
Spanien Barcelona
Spanien La Laguna
Spanien Madrid
Spanien Oviedo
Spanien Valencia
Spanien Valladolid
Tyskland Berlin
Tyskland Götingen
Tyskland Münster
Østrig Vienna
Ungarn Debrecen

Vi har 12 pladser på Næstved Sygehus. Vil du gerne
til Næstved på dit prækliniske ophold, så henvend
dig hurtigst muligt og senest den 7. marts til Ma-
rianne P. Jakobsen . Pladserne fordeles efter først-
til-mølle-princippet. Brev herom kan evt. lægges i
Studienævnets postkasse ud for 9.1.41.

Med andre ord, hvis du har norsk eller svensk studen-
tereksamen får du ikke fritagelse for Kemi påbaggrund
af gymnasieniveau Kemi.

Man skal være opmærksom på, at undervisningen i
Kemi integreres med faget Basal Humanbiologi.
Eksamen i Basal Human Biologi og Kemi består af 3
dele: en del med spørgsmål i Basal Human Biologi,
en del med spørgsmål i Kemi og en integreret del
hvor der tages udgangspunkt i at integrere de to fag.
Dette betyder, at selv om du skulle blive fritaget for
Kemi, eksempelvis på baggrund af Kemi fra Univer-
sitetet, skal du stadig besvare denne del af eksamen.

Hvis du vil søge merit, skal du aflevere følgende: en
attesteret kopi af dit eksamensbevis samt detaljeret
fagbeskrivelse for dit kursus. Dette afleveres til Gitte
Birkbøll, lokale 9.1.41. Du vil herefter modtage svar
fra Studienævnet.

STUDIET

Til pigerne
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Fase II
VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er
et studieelement af i alt 6 ugers
varighed. Du kan frit vælge
fordelingen mellem kurser og
ophold, der er ingen
tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a)på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der ikke
er studenter
eller
b)udenfor semestermånederne
eller
c)have et indhold der er forskelligt fra de obligatori-
ske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres

løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.
Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt

EKSAMENSTILMELDING
- 1. SEMESTER:

Husk at tilmelde dig til
eksamen i denne uge i
Basal......hvis du går på 1.
semester i foråret 2001!!!!!!!

VEDRØRENDE TILMELDING TIL
FORÅRSSEMESTERET 12. SEME-
STER STUDERENDE.
Hvis du har meldt dig via internettet og ønsker at
komme til eksamen samtidig med din læsemakker,
skal du lige gå på nettet igen og påføre navnet på din
læsemakker på blanketten.

Vedrørende eksamen i Forordningslære  forårs-
semesteret 11. semester studerende.
Eksamen afholdes ikke i de auditorier som er nævnt
i lektionskataloget. Du vil kunne se af dit eksamens-
brev hvilket auditorie det bliver.

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER 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.

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II, 8. SEMESTER FORÅR 2001
Vedr. opgave 1, der er en individuel opgave, udleve-
res ved forlæsningen den 21. februar. Opgaven kan
afhentes på Afd. F. Med. Viden. (Panum Byg.). Opga-
ven ligger i grøn bakke på bordet overfor lokale
22.3.22. Opgaven skal afleveres til jeres
eksaminatorielærer  den 9. april. M.v.h. Kirsten Kjær

udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:
 Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.
God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

StudietilbudSYMPOSIUM

Stem Cells: Molecular mechanisms
and therapeutic potentials?

Monday, February 26, 2001, 14.00 – 18.00
Lundsgaard Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3B, Copenhagen N.
Organizers: Jens Høiriis Nielsen, Jesper Troelsen
and Sally Dabelsteen

Program:

14.00-14.40: Tom Burdon, Centre for Genome
Research, University of Edinburgh, UK: Balancing
signals for stem cell self-renewal
14.40-15.20: Jonas Frisén, Department of Cell
and Molecular Biology, Medical Nobel Institute,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden: Neural
stem cells in the adult central nervous system

15.20-15.45: Hanne Cathrine Bisgaard,
Department of Life Sciences and Chemistry, Ros-
kilde     University, Denmark: Adult hepatic stem
cells: resources for liver regeneration
15.45-16.00: Coffee break
16.00-16.40: Ralf Huss, Institute of Pathology,
University of Munich, Germany: Hematopoietic stem
cells: interaction with mesenchymal stem cells
16.40-17.20: Fiona Watt, Keratinocyte
Laboratory, Imperial Cancer Research Fund, Lon-
don, UK: Keratinocyte stem cells: regulation of stem
cell fate
17.20-17.45: Uffe Birk Jensen, Department of
Human Genetics, University of Aarhus, Denmark: A
subpopulation of epidermal basal cells excludes DNA
binding dyes: are they stem cells?
17.45-18.00: General discussion

The Symposium is sponsored by Hagedorn Research
Institute and Center for Growth and Regeneration

SYMPOSIUM

Chemokines and Viral Mimickry

OBS! New date: Friday 20. April 2001 12.15 - 17.00
Haderup Auditorium,
Panum Institute, Blegdamsvej 3B
Organizers: Mette Rosenkilde and Thue Schwartz

Program:

12.15 - 13.00 Thue Schwartz, Lab. for Molecular
Pharmacology, University of Copenhagen:
Introduction to human and viral chemokine system.
13.00 - 13.45 Phil. Murphy, National Institute of
allergic and infectious diseases (NIAID), NIH,
Bethesda, Maryland: Chemokine mimicry in HIV-
AIDS.

STUDIET
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STIPENDIER TIL STUDIEREJSER
TIL FÆRØERNE

På den færøske finanslov for 2001 er der afsat et
beløb på i alt 35.000 danske kroner til 5-7 stipendier
til studerende eller unge forskere (ikke færinger),
der i forbindelse med deres studier eller projekt øn-
sker at foretage en studierejse til Færøerne.

Rejsen skal være et nødvendigt led i studiet eller det
pågældende projekt, der skal have relation til færø-
ske forhold. Under opholdet skal ansøgeren være til-
knyttet Færøernes Universitet eller en anden færøsk
forskningsinstitution, som Færøernes Universitet
samarbejder med.

Ansøgninger skrives på særligt skema, der kan rekvi-
reres fra Færøvernes Universitet. Fristen for indsen-
delse af ansøgninger – bilagt anbefaling eller udta-
lelse fra universitet eller institut – er 15. marts
2001.

Færøernes Universitet
J.C. Svabosgøta 14
FO-100 Tórshavn
Færøerne

INVITATION

til
HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN�s
ÅBENT HUS TORSDAG D. 1. MARTS
2001 KL.15.00
HANNOVER AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET
 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på og
har du lyst til at lade dig inspirere, så kig forbi. Du
vil her få mulighed for at tale med studerende som er
i gang med humanbiologi-uddannelsen, og med studie-
lederen og derved få et indtryk af uddannelsens for-
løb og indhold.
På gensyn!!!
Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold: Humanbiologi-
uddannelsen består af to hovedfag (cellebiologi og
human patofysiologi) samt en række metodekurser
og naturvidenskabelige redskabsfag f.eks. molekylær-
biologi, patologi, mikrobiologi, farmakologi, toksi-
kologi, forsøgsdyrskundskab, medicinske billed-
teknikker, medicinsk videnskabsteori samt isotop-
teknik. Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et spe-
ciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt af 1 års
varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddannelse inte-
greret med og i forlængelse af specialet, men der er
selvfølgelig også mulighed for at påbegynde en ph.d.-
uddannelse efter fuldendt kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings- og
udviklingsopgaver med humanbiologisk relevans i den
private sektor (medicinal, bioteknologi, fødevare)
eller i den offentlige sektor (sundhedsvæsen, miljø-
sektor, universiteter).

SUNDAY, FEBRUARY 18TH,
8. P.M., INTERNATIONAL
STUDENTS SERVICE IN
ENGLISH.
In collaboration with the university chaplaincy at
the Church of the Trinity
in Copenhagen we will celebrate an international
service in Sct. Andreas
Church, Gothersgade 148.
The service will be an ecumenical service, but it will
unfold itself
liturgically from the Danish Lutheran tradition.
During the service we will have an acoustic guitar-
intermezzo, performed by
the Danish guitarist Christian Uhrskov.
We will have a social gathering after the service.
All are welcome!

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, Studenterpræst
Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på
kontoret, lokale 15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-
14. Desuden efter
aftale på 20 46 41 93. (Dog ikke i denne uge, da han
holder vinterferie.)

Følg med på hjemmesiden:
www.sund.ku.dk/praest

Venlig hilsen
Cand. theol. Lise Lotz
Sekretær for studenterpræsten/akademisk medarbej-
der
Tlf. 3532 7094
Panum Instituttet, Lokale 15.2.1
Blegdamsvej 3
2200 København N
http://www.sund.ku.dk/praest

Annon-
cer

BOFÆLLE SØGES
Jeg er en studine på 25 år som søger en bofælle
til delelejlighed på Ågade, 2200 Kbh. N.
Lejligheden fremstår nyistandsat med alle facili-
teter.
Er du interesseret så ring 35 35 41 51 eller mobil
29 65 96 02
Venlig hilsen
Mai-Brit

LÆSEMAKKER SØGES
Seriøs læsemakker søges til gennemgang af pen-
sum i mikro og farma, m.h.p. sommereksamen
2001.

Henv. til : Sarah Dalskov (KKK1)
        Tlf. : 38330484 / 26132484

LÆSEMAKKER SØGES
Jeg mangler en seriøs læsemakker til sjette
semesters eksaminer. Jeg kan kontaktes på 35
82 87 90 eller 29 72 87 90.
-Katinka-

STILLINGSOPSLAG

Teknisk assistent på Mikroskopisk
Studiesal.

Til at sidde vagt på Mikroskopisk Studiesal sø-
ges snarest en teknisk assistent. Arbejdet består
i opsyn med studiesalen i åbningstiden, udleve-
ring samt check af præparater til de studerende,
udskiftning af pærer i mikroskoper, oprydning
m.m.
Der skal påregnes en ugentlig vagt af ca. 10
timer i hele semestret, i eksamenstiden dog to
vagter om ugen, ligesom der må påregnes lør-
dags- og søndagsvagter i de belastede perioder.
Ansættelsen sker i henhold til områdets overens-
komst mellem F.A.D.L. og finansministeriet,
ansøgere skal derfor være medlem af F.A.D.L.
Timelønnen p.t. 118,46 kr. + feriepenge.

Stillingen kan søges af stud.med. på fase 1. Vi
forventer ansøgere med stor selvstændighed,
ansvarsbevidsthed og fleksibilitet. Desuden skal
du være i stand til at tage formiddagsvagter.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres på Medicinsk-
Anatomisk Institut, Bygn. 18.1.12, Panum In-
stituttet ,Blegdamsvej 3, 2200 KBH N og skal
være os i hænde senest den 2. marts 2001 kl.
12.00.

Har du ikke hørt fra os inden den 15. marts er
jobbet besat til anden side.

VIL DU BESTÅ ANATOMI I?
Har du enten udskudt eller ikke bestået anatomi
I, så har vi den perfekte løsning til dig!
Et kompendium med komplette besvarelser
til alle hoved- og bispørgsmål.
Der er ingen grund til at gøre denne eksamen,
sværere end den er – Så bestil din helt egen kopi
via mail (eller ring) for den ringe sum af 200kr.

Michael Erik
Mibru@mdb.ku.dk Erikbr@mdb.ku.dk
21484727 26184156

13.45 - 14.30 Mette Rosenkilde, Lab. for Molecular
Pharmacology, University of Copenhagen: Human
Herpesvirus 8 encoded chemokines, vMIP1-3 and
chemokine receptor, ORF74.
14.30 - 14.45 Peter J. Holst, Lab. for Molecular
Pharmacology, University of Copenhagen: Transgenic
expression of different mutationally generated ORF74
receptor phenotypes in mice.
14.45 - 15.15 Coffee and refreshments
15.15 - 16.00 Rob Leurs, Department of
Pharmacochemistry. Faculty of Exact Sciences, Di-
vision of Chemistry, Vrije Universiteit De Boelelaan,
Amsterdam. Functional properties of US28 – a hu-
man Cytomegalovirus encoded 7TM receptor.
16.00 - 16.15 Maria Waldhoer, Lab. for Molecular
Pharmacology, University of Copenhagen: Cellular
localization and recycling of US28.
16.15 - 16.30 Hans Rudolf Luttichau, Lab. for
Molecular Pharmacology, University of Copenhagen
and Dept. for infectious medicine, Rigshospitalet:
MC148 - a selective chemokine antagonist encoded
by Molluscum Contagiosum.
16.30 - 16.45 Morten Lindow, Lab. for Molecular
Pharmacology, University of Copenhagen: Viral
strategies for development of anti-inflammatory
drugs.

TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION

1-dags seminar på RCT
(Rehabiliterings- og Forskningscentret
for Torturofre)

Tid: Torsdag den 8. marts 2001 kl. 9.30-15.30

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:

- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse
 (“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidli-
gere OSVAL studerende

Materiale: Udleveres i forbindelse med under-
visningen

Tilmelding: Senest onsdag den 21. februar
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks

2107, 1014 København K
Telefon: 33 76 06 00, Fax: 33 76 05 10, E-

mail: annette_hart@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen

ANNONCER
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FRIVILLIGE
FORSØGSPERSONER
SØGES TIL
UNDERSØGELSE OM
KONTAKTEKSEM
Projektet omfatter allergitestning (lappeprøver)
med nikkel på huden. Ingen invasive undersøgel-
ser. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk
komite.
Forsøgspersonerne skal have kendt nikkel-
allergi, skal være over 18 år, og må ikke være
gravide eller ammende. Deltagelse i projektet
vil blive honoreret med kr. 1200 inkl. tranport-
udgifter og vil omfatte fire besøg. Forsøget plan-
lægges udført i uge 10, 11 og 12.
Henvendelse til 1.reservelæge Claus Zachariae
eller sygeplejerske Lone Bergmann, Dermatolo-
gisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, tlf.
39773201 mellem kl 7.30 – 14.30.

FORSKNINGS
INTERESSERET?

Studiejob, OSVAL, scolarstipendiat
eller Ph.D.?

Hovedpineforskningsenheden på Amtssygehuset
i Glostrup søger medicinstuderende på fase II
eller nyuddannede kandidater som er interesse-
rede i at komme i gang med at forske.
Vi laver genetiske undersøgelser af migræne
med aura og familiær hemiplegisk migræne. Nu-
værende arbejder vi på en stor undersøgelse af
søskendepar med migræne med aura, hvor vi ved
genom screening skal karakterisere områder på
genomet, hvor der med stor sandsynlighed findes
gener, der forhøjer risikoen for migræne med
aura. Desuden har vi opsporet og karakteriseret
familier med familiær hemiplegisk migræne, som
skal testes for nye koblinger og nye mutationer i
det gen på kromosom 19 som allerede vides at
kunne forårsage familiær hemiplegisk migræne.
Vi har et exceptionelt stort patientmateriale til
rådighed, og vi har brug for assistance til det
praktiske kliniske og epidemiologiske arbejde.
Vores nuværende projekter skal udvides og nye
skal startes op – både genetiske undersøgel-
ser og post-genomiske patofysiologiske stu-
dier af migræne.
Vi kan tilbyde aflønnet arbejde med afgrænsede
projekter som du selvstændigt skal udføre under
vejledning. Der er mulighed for scolarstipendiat
eller at tilpasse et projekt som en OSVAL II
opgave. Går du med tanker om at skrive Ph.D.
har vi også mange spændende projekter.
Ring og hør nærmere hos Malene.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Læge, klinisk assistent Malene Kirchmann
Læge, Ph.D. studerende Lise Lykke Thomsen
Professor, overlæge, dr.med. Jes Olesen
43 23 32 77
Hovedpineforskningsenheden, Afd. N01, KAS Glo-
strup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

RASKE
FORSØGSSPERSONER
SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge den blodkarudvidende læge-
middel cilostazols (Pletal®) virkning på pulsårerne
i hjernen og i håndleddet og på hjernens gennem-
blødning.  Desuden ønskes en beskrivelse af evt.
hovedpine efter indtagelse af cilostazol.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne
er forbundet med udvidelse af hjernens store
arterier, og at en række karudvidende stoffer
kan fremkalde hovedpine. Cilostazol er et
blodkarudvidende stof, der i USA anvendes til
behandling af nedsat blodtilførsel til benene, så-
kaldt ’vindueskiggersyge’. Vi vil undersøge
cilostazols virkning på hjernens arterier samt
om stoffet udløser hovedpine hos raske forsøgs-
personer. Denne viden er af stor betydning for
forståelsen af  grundlæggende mekanismer bag
migræneanfaldet og dermed for udvikling af
migrænemedicin i fremtiden.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Sy-
gehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 3 dage. Den
første dag til en kort lægeundersøgelse (1 time).
De andre dage er til selve forsøget som varer ca.
6-7 timer pr. gang.

Ubehag: Du skal møde fastende. Hjernens blod-
gennemstrømning måles efter indånding af luft
tilsat et radioaktivt sporstof (Xenon). Den sam-
lede radioaktive stråledosis i hele forsøget 3.5
gange den normale årlige baggrundsstråling i
Danmark eller svarende til et røntgenbillede af
mave-tarmkanalen. Der skal lægges plastik-
kanyler i en blodåre (vene) i armen og på halsen
til udtagning af blodprøver. Bivirkning af medici-
nen kan være hovedpine. Der gives en kompensa-
tion for tabt arbejdsfortjeneste på 100 kr. pr.
time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 60 og 90
kg. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, og du må
ikke have deltaget i forsøg eller undersøgelser,
som har medført strålebelastning indenfor det
sidste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske
Komité, nr KA00111s

Steffen Birk, læge, Neurologisk afd. N01, Amts-
sygehuset i Glostrup.
Tlf. 4323 3058. Personsøger 5012 0854

TURNUSBYTTE
Haves: Næstved Centralsygehus, Storstrøms Amt,
fra 1. april 2001
Ønskes: HS eller Københavns Amt
Interesseret? - så kontakt Karen Hejlesen på te-
lefon 35 42 00 65 eller karenhejlesen@image.dk

BØGER SÆLGES
Andreasen og Bojsen-Møller: Bevægeapparatet
9.udgave, kr 200
Egeberg og Matthiessen: Medicinsk anatomi 2,
kr 200
Sobotta Atlas of Human Anatomyvol. 1 og 2, kr
800
Matthiessen og Egeberg: Regionær anatomi 4.
udgave samt hæftet Muskeloversigt, i alt  kr 50
Alberts m.fl: The Cell 3. udgave-pbk, kr 300
Autrup m.fl.: Miljø og arbejdsmedicin, kr 200
Miljø og arbejdsmedicin materialesamling, kr
100
Ved interesse kontaktes Ditte og Thomas på tlf:
35 26 00 46

KOORDINATORER
SØGES
I forbindelse med Dansk Flygningehjælps lands-
indsamlig den 3. maj 2001 søges frivillige koordi-
natorer, der vil indgå i en gruppe som tager sig af
Københavnsområdet. Er du interesseret eller har
spørgsmål kan du kontakte:
Ulrik Bjørn
Ulrik.bjoern.drc.dk
Tlf.: 3373 5335
Kim-Andreas Æbelø (hold 207)
kim_andreas@hotmail.com
Tlf.:38606811 – 343
Christian Johnsen
Chr_jj@hotmail.com
Tlf.: 38606811 - 241

STILLINGSOPSLAG
2 stillinger som studievejleder ved
medicin
Ved studievejledningen for medicin vil der pr. 1.
Marts og 1. Juni 2001 være 1 stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på nor-
malt 6 vejledere, som alle er stud.med.’er.
Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge
i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi
har særlig travlt i august (optagelse og semester-
start) og i januar (semesterstart) og arbejder no-
get mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mel-
lem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul
og nytår samt i påsken. På årsplan er den samlede
ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen er pt.
144,99 kr.
Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser
mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem
den enkelte studerende og studienævn/administra-
tion. På den ene side er man forpligtet af de gæl-
dende regler og bestemmelser, på den anden
side er man ansat til at guide medicinstuderende
udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til
vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder
og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende,
fx. om valg af uddannelsested på fase II samt opsø-
gende vejledning med eksamenshjælp.
Herudover mødes vi to gange årligt med studie-
vejledere fra Odense og Århus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af
fag taget ved andre uddannelsesinstiutioner.I for-
bindelse med denne sagsbehandling indgår udar-
bejdelse af alternative studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstude-
rende ved KU og flere Europæiske universiteter.
Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende
universiteter, deres koordinatorer, studenter samt
Det internationale kontor.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en del
personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er om-
fattet af tavshedspligt.
Stillingen kan søges af stud.med.’er ved Køben-
havns Universitet. Der vil blive lagt vægt på, at
ansøgeren har kendskab til forhold i og omkring
universitetet, tidligere ansættelser og aktiviteter
før som efter optagelsen på studiet. Der foretræk-
kes en ansøger, der er tidligt i studiet (midten af
Fase I, dog med minimum 1. studieår bestået).
Dette skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i
vejledningen, hvorfor ansættelse af længere varig-
hed forventes.
Som studievejleder indgår du i et team sammen
med de øvrige studievejledere, hvor arbejdsop-
gaverne fordeles i gruppen af vejledere.
Jævnfør den variende arbejdsbelastning skal man
som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet
kan betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt 3
uger i sommerferien, dog uden mulighed for ferie i
august.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, ar-
bejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse i Under-
visningsministeriets studievejlederuddannelse (uge-
kursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 9
Ansøgninger stiles til:
Sekretariatschef
Ebbe Trærup
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest 15.
februar  2001 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henven-
delse til studievejledningen for medicin på oven-
nævnte adresse eller på tlf: 35 32 70 91.

ANNONCER
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FADL
HAR DU HAFT EN DÅRLIG
VAGT?
Måske har du oplevet at sidde en hel vagt i mørke….
på en taburet uden ryglæn… i otte timer uden pause.
Det er ikke rimeligt.

Måske er du bare i tvivl om,
hvad dine rettigheder er på
en FADL-vagt. Eller måske
vil du være med til at skabe
et bedre arbejdsmiljø.

Så kontakt FADLs sikkerheds-
repræsentanter. Vi har tid.

Hver mandag kl. 14-15

I FADLs sekretariat - lokale
1.2.20

Hvis det ikke passer i dine
planer, så ring eller send en
e-mail, og så kontakter vi dig
hurtigst muligt.

Tlf. 35 32 74 79

E-mail: sikkerhedsrep-
kkf@fadl.dk

BASAL
NØDBEHANDLING
SATS, FADL og instruktører fra Københavns
Brandvæsen underviser efter principper fra
ambulancebehandlernes egen uddannelse og prak-
tiske erfaring.

Forelæsning (RH eller Panum ca. 1. april):
· Nye retningslinier for basal genoplivning pr. 1/
1-2001

· Præhospital behandling ved sygdom og tilska-
dekomst
Ambulancebehandlerens kompetence og udstyr
Hvordan kan lægmand/stud.med. hjælpe bedst
muligt?

·Katastrofeberedskab og skadestedsindsats

Øvelsesaften (Medborgerhuset, Nørre Allé 7):
· Almindelig førstehjælp
Blå, bleg, blødende eller bevidstløs
Forbrændinger, forfrysninger og forgiftninger
· Ventilation og hjertemassage øves intensivt
sygdoms- og ulykkescases

På flg. datoer:
d. 6.3., 7.3., 21.3., 22.3., 3.4., 5.4., 18.4. og 24.4.
kl. 16.15-20.15.
samt d. 8.3. og 20.3. kl. 18.00-22.00.

Tilmelding med angivelse af minimum 3 øvelse-
saftener i prioriteret rækkefølge senest d. 23.
februar 2001
pr. email: mgpoulsen@get2net.dk
anfør emne: Kursustilmelding
eller pr. tlf: 25 78 18 36

Bekræftelse af tilmelding retur pr. email eller
straks pr. tlf. Øvelsesaftener kan evt. aflyses
ved for ringe tilmelding.  I så fald udsendes be-
sked ult. februar.

Dårlig vagt..

DIVERSE
INFORMATIONER FRA
FADL�S SEKRETARIAT
Kontingentbetaling til FADL. FADL’s repræsen-
tantskab har færdigbehandlet FADL’s budget for
år 2001. Repræsentantskabet har besluttet, at
kontingentet er uændret. Kontingentet andra-
ger 725,00 pr. halvår. Repræsentantskabet har i
lighed med de sidste mange år besluttet, at kon-
tingentet forbliver uændret, på trods af at Hoved-
foreningens andel af kontingentet er steget.,
hvilket betyder, at Kredsforeningen betaler ca.
10,00 kr. ekstra til Hovedforeningen pr. halvår.

I indeværende uge til du modtage giro-
opkrævningen, som dækker kontingentet for pe-
rioden l. februar – 31. juli år 2001, opkrævningen
udsendes via BetalingsService. Betalingsdatoen
er fastsat til den 1. marts år 2001. Er du til-
meldt BetalingsService vil kontingentet blive
trukket på din bankkonto den 1. marts år 2001.

FADL har ved årsskiftet indberettet oplysninger
vedrørende kontingentindbetalingerne for år
2000. FADL har valgt ikke at udsende oplysnings-
sedler til samtlige medlemmer. Du er meget
velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis
du ønsker oplysninger omkring skatte-
indberetningen for dig. Har du været medlem af
FADL i hele år 2000 – andrager kontingentbeta-
lingen 1.450,00 kr.

Mini vinterferie + sammenlægning af
Vagtbureauets og sekretariatets edb-systemer
Da personalet holder mini-vinterferie torsdag
den 15. og fredag den 16. februar år 2001, har
sekretariatet  lukket i disse dage.

På grund af edb-sammenlægning mellem Vagt-
bureauet og sekretariatet er sekretariatet yder-
ligere lukket mandag den 19. og tirsdag den 20.
februar år 2001.

Med venlig hilsen
f. FADL’s sekretariat/Linda

Basisgrupper
FREDAG D. 23 FEBRUAR BLIVER DER MULIGHED FOR AT KOMME
TIL ET FOREDRAG HOLDT AF DEN VERDENSBERØMTE SHIATSU
LÆRER/TERAPEUT JEREMY HALPIN (AUSTRALIEN).

Foredraget er forholdsvis henvendt til læger,læge studerende,psykologer og psykologi studerende.
Der bliver mulighed for at få klarlagt hvad Shiatsu er,og hvad læger/psykologer kan bruge Shiatsu til. Det
er en enestående chance for at få udvidet sin medicinske viden om komplementære behandlingsformer,og da
projektet nu er blevet bakket op af GIM (Gruppen for Integreret Medicin),så er det nu muligt at få direkte
kontakt med Panum Instituttet.
Jeremy Halpin har et tæt samarbejde med dr.Torkel Falkenberg på Karolinska hospital i Stockholm. Netop
der holder han tiltider kurser for med.studerende ang. Komplementær medicin.
Jeremy Halpin er Bachelor of Applied Science (Acupuncture Major) fra university of Technology i Sydney.
Senere har Jeremy Halpin været  konsulent i orientalsk medicin på St. Vincents hospital i Sydney.Desuden
er Jeremy Halpin grundlægger af Shiatsu uddannelsen på N.S.W College of Therapeutic Massage i Sydney,og
på Axelsons Instituttet i Stockholm.
Han er i øjeblikket ved at færdiggøre en bog om forholdet mellem fysiske og adfærds/psykologiske person-
lighed og sygdom set fra et orientalsk medicinsk perspektiv.
Foredraget bliver holdt Fredag d.23 Februar kl. 19.00 i Astrologi huset.
Astrologi Huset, Skolegade 12A, 2500 Valby, (3 min. Fra Valby St.)
Entre gratis
Evt. Spørgsmål bedes al henvendelse til:
Shiatsu-Massageterapeut Majbritt Kildegaard Hansen
Slotsherrens Klinikken, Slotsherrensvej 132 D 1sal
2720 Vanløse
Tlf: 23 80 92 28 / majbrittshiatsumassage@mail.dk

PAF- PANUM´S FRILUFTS-
FORENING. GENERALFOR-
SAMLING!!!!
Hej alle sammen. Vi starter vores nye semester
med Generalforsamling d. 23/2 kl. 16.00. I
Studenterklubben.

BØGER KØBES
1. Histologi - Geneser, 1999
2. Physiology – Berne, 1998

Ring til tlf. 22 19 25 75

INDRE ORGANER
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FILMVALG.
Filmklubben P8’n er en filmklub for medicinstuderende og andre filminteresserede. Vi viser film hver torsdag klokken 20.00
i studenterklubben. Du kan være aktivt medlem af filmklubben, og på denne måde få lov til at bestemme, hvilke film, der vises
i løbet af semesteret. Alle kan blive aktive medlemmer, bare mød op til planlægningsmødet.
Det er nu tid til planlægning dette semesters film til fremvisning i filmklubben P8´n. Vi samles derfor til planlægningsmøde
torsdag d. 15. februar klokken 16.00-ca. 20.00 i kantinen.

Alle er velkomne, så hvis du vil have indflydelse på hvilke film der skal vises dette forår, så mød op.

Igen i år skal filmene vælges ud fra følgende kategorier:

1. Blockbuster
2. Europæisk film

3. Dansk film
4. Nordisk film

5. Klassiker (16 mm)
6. Temaaften (2 forvisninger)

7. Evt. "skæv" film

Vi drikker en øl eller to og brainstomer filmtitler frem. Herefter stemmer vi om filmene på sand demokratisk vis. Regn med at mødet tager ca. 4 timer.

Velkommen i Filmklubben!
"Where did you get that nosejob?" - Return of the killer plastic surgeons 1937

J@kob
P8´n

Debat
TILMELDING ELLER
INDTEGNING TIL
EKSAMEN � DET KAN
VÆRE SVÆRT
Det er dog lige lidt svært at forstå, at eksamens-
kontoret, der skal administrere reglerne ikke kender
forskellen. Forskellen er egentlig ganske simpel. Til-
meldingen til eksamener foregår i starten af seme-
steret (i denne uge) og indtegningen i det øjeblik
man møder op til eksamen. Dog sker indtegningen i
praktisk ved udsendelse af eksamensbrev fra
eksamenskontoret.
Hvorfor er denne forskel så vigtig? Jo, i studie- og
eksamensordningen for medicin beskrives hvilke fag,
kurser o. l. skal være bestået, inden man kan ind-
skrive sig til en specifik eksamen. Tilsvarende er der
ingen regler for tilmeldingen til en eksamen. Dvs.
fag, kurser o. l. skal være bestået inden man går til
eksamen og ikke inden man tilmelder sig til eksa-
men.
Eksempelvis ville man ikke kunne gå til eksamen i:
kemi på 1. semester
anatomi I på 2. semester
cellebiologi på 4. semester
anatomi II på 6. semester
fysiologi på 6. semester
integreret på 6. semester

biokemi på 6. semester
mikrobiologi på 8. semester
videnskabsteori på 8. semester
socialmedicin på 9. semester
psykiatri på 9. semester
dermato- og venerologi på 10. semester
arbejds- og miljømedicin på 11. semester
gynekologi og obstetrik på 13. semester
akut patient på 13. semester
Man ville være nødt til at vente til semesteret efter,
hvis indtegningen foregik i starten af semesteret.
For alle ovennævnte fag gælder nemlig, at man i
starten af semesteret ikke opfylder indtegnings-
betingelserne – først i løbet af semesteret tager man
nemlig de sidste obligatoriske kurser, der giver en
ret til at gå til eksamen.
Hvorfor går jeg så så meget op i det? Det gør jeg
egentlig bare fordi, jeg jævnligt hører fra med-
studerende, at de mener, at de ikke har lov til at gå
til denne eller hin eksamen; de opfylder jo ikke
indtegningsbetingelserne (endnu). Og man forstår dem
jo udmærket. Når eksamenskontoret skriver, at ind-
tegningen til eksamener foregår i perioden 12. fe-
bruar til 16. februar, ja så tror man da på det. Altså
hvis man ikke opfylder indtegningsbetingelserne i
perioden 12. februar til 16. februar, kan man ikke gå
til eksamen… Det er bare forkert og synd for de
studerende, der er nødt til at forlænge deres studium
pga. forkert ordvalg fra deres eksamenskontor.

Sidste semester skrev jeg tre e-mails til eksamens-
kontoret for at få dem til at ophøre med denne uhen-
sigtsmæssige praksis sammen med en kort beskri-
velse af forskellen. Det eneste jeg fik ud af det var
dog bare en besked om at de ikke kunne se forskel-
len, ikke havde tænkt sig at ændre praksis og at jeg
ikke skulle skrive til dem igen om problemet, men
klage til studieadministratoren. Jeg gad sådan set
ikke klage og jeg vidste, at studieadministratoren
var underrettet. Det undrer mig derfor såre, at, i det
mindste studieadministratoren, ikke har grebet ind
og rettet praksis, så informationen til de studerende
i dette semester er rigtig.

Jeg håber at dette er med til at afklare en del mis-
forståelser mht. tilmelding og indtegning til eksa-
men. Med dette indlæg håber jeg på en respons fra
eksamenskontoret. Responsen må gerne sættes i
MOK, så en yderligere afklaring af spørgsmålet til-
melding/indtegning kan opnås.

Med venlig hilsen

Nikolaj B Bak
12. sem.

Ny i Studenter-
klubben !

Infomøde på mandag er rykket
frem til på torsdag 15. februar
klokken 15.00, eftersom revyen
har klubben i hele næste uge
(derfor heller ikke noget
mandagsmøde !)

HUSK DER ER LAAAANG
FREDAGSBAR IGEN PÅ FREDAG.

INDRE ORGANER OG DIALOG
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 4 - 22/1- 2001 – 28/1-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 16 17 7 11 16 13 90
Udækkede vagter0 0 0 0 0 2 4 6 38
Opskrevne 19 28 33 28 18 14 10         150

Aften 15-23
Bestilte vagter 23 17 21 19 20 19 14 133
Udækkede vagter0 0 1 0 0 0 0 1 11
Opskrevne 30 28 28 25 24 14 19          168

Nat 23-07
Bestilte vagter 19 22 25 22 19 16 14 140
Udækkede vagter0 0 4 0 0 0 0 4 1
Opskrevne 25 26 29 23 24 13 20         160

Bestilt i alt 52 55 63 48 50 49 46 363
Udækket i alt 0 0 5 0 0 2 4 11 14
Dæknings % 100 100 92 100 100 95 91         96

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 uge 5 - 22/1-2001 – 28/1-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 1 1 0 0 0 2
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105
Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Vagt- og Servicechef

Træffetider i lige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Fredag

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Træffetider i ulige uger
Gitte: Tirsdag, Onsdag &
glh@fadl.dk Torsdag

11.00 - 12.00
Søren : Ma ndag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter af-
tale. Telefonnummeret 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.

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Tirsdag, Onsdag & Torsdag
9.30 -12.00 & 13.00 -15.00.

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

lb@fadl.dk (Lone Blach)

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

HALLO FASE 2'ERE !!!!!!!!!
Her på Vagtbureauet ligger til afhentning den gratis
journalkoncept i plast til kittellommen, for alle fase 2'
ere.

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

NY LØNSEDDEL !!
Vi er ny på VB gået over til det nye lønudbetalings-
system. Det har medført en del forvirring om kring de
nye lønsedler. Der vil i næste nummer af MOK blive
trykt en forklaring af de nye lønsedler. Sedlerne har
desuden været behæftet med en udregningsfejl i
opsummeringsfeltet nedeers. Dette har ikke haft ind-
flydelse på jeres lønudregning eller jeres lønudbeta-
ling. Og vi regner med at have korrigeret for fejlen på
næste lønseddel.

EFTERREGULERING OG
PULJEUDBETALING
Overenskomsten er nu i hus, og vi regner med, at vi
kan efteregulere lønnen i primo marts.
Vi vil samtidigt udbetale puljerne fra det gamle lønsy-
stem som derved vil være afviklet. Fremover bliver
puljerne udbetalt hver måned.

TOLKE !
Vagtbureauet har på det seneste fået flere hen-
vendelser fra hospitaler vedrørende tolkebistand.
Hvis der er nogle blandt jer, der har tid, lyst og
overskud til at indgå i et tolketeam, er I meget
velkomne til at rette henvendelse til Vagt-
bureauet, 3524 5404.

NYT HJEMME VT-HOLD, 4635
søger stadig nye medlemmer
Vagtbureauet har fået bestilling på ét
nyt hjemme VT-hold til varetagelse af
pleje- og observationsopgaver
omkring en trakeostomeret dreng på 6
år.
Holdet skal dels arbejde i hjemmet dels
følge drengen i hans hverdag i skolen.
Familien bor i Gladsaxe.
Vagtbehov:
Der skal dækkes dagvagter alle hver-
dage i tidsrummet 07:00 til 17:00 og
aften/nattevagter alle ugens dage incl.
Weekender i tidsrummet 17:00 til 07:00.
Krav:
· Min. 150 VT-timer
· Glad for børn

INDRE ORGANER
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OG VAGTUDSIGTEN FOR DEN KOMMENDE UGE...

HUSK at bare fordi
udsigten ikke ser

god ud, kan der
stadigvæk komme

en hel del
CHANCEVAGTER !

Tegnforklaring:

= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND.
Da nogle af vore holdmedlemmer er
blevet færdige med studiet, søger vi
3 nye holdmedlemmer til
indsupplering i marts mdr. 2001
eller hurtigst muligt.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig.
Patienten er kørestols og respiratorbruger. Arbej-
det består i personlig pleje, pasning og vedligehol-
delse af respirator, tube og katheterskift samt
daglige indkøbsture. Vi får i dagtimerne cirka 5
timers ekstra hjælp til løft med mere af andet
personale.

Kvalifikationskrav: Minimum 100 ventilatør-timer,
helst nogen intensiv samt psykiatrisk erfaring,
fleksibilitet ved vagtplanlægning, 4-5 vagter må-
nedlig og desuden skal du have kørekort. Det er
også nødvendigt, at du mestrer lettere madlav-
ning.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du fore-
trækker eget køretøj, eller tager S-toget fra hoved-
banegården. Der ydes 1 times transport hver vej.

Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis
dag og aftenvagt. Hertil kommer supplerende un-
dervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt un-
dervisning i skift af trachealtube.

Ansøgningsfrist:  Torsdag den 22. febr. 2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos holdleder Christian
Rothe  tlf.  47 76 51 95

4102 INTENSIVHOLD 4102
SØGER ET NYT MEDLEM
TIL AFD. 542 KKHH
FADL’s mest kompetente intensiv
hold (4102) tilbyder DIG en
enestående chance for at
videreudvikle din kliniske erfaring
ved, efter oplæring at arbejde på
lige fod (og ansvar) med intensiv
sygeplejersker.
Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære:
· at blande/give medicin, herunder

pressorstoffer og antibiotika.
· at tage a-punkturer, blodprøver, venyler,

ekg m.m.
· at gå stuegang med lægerne fra de

forskellige afdelinger.
· at køre kontinuerlig hæmodialyse

(PRISMA)
· at blive oplært i og fortrolig med

elektronisk kardex (PDM)
· at kunne arbejde selvstændigt
· at arbejde med alle de andre ikke allerede
nævnte ting intensiv personale må beskæftige sig
med, herunder psykisk observation og pleje af
patienter og pårørende, akutte livs redende proce-
durer, opsætning og tilslutning af respiratorer/
BiPAP/CPAP osv. osv. osv.
Vi forventer at du:
· har min. 600 VT timer. Dette kan der

dispenseres fra.
· har bestået farmakologi.
· kan tage 8 vagter om måneden i det

første halve år.
· er fleksibel, selvstændig og engageret.
· kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede

følgevagter.
Oplæring: Februar.
Vagtstart: Februar.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag
den 19. februar 2001 klokken 12.00.
Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja
Pedersen på 33 21 12 22.

SOMMERFERIEJOB
Nyt SPV-hold 1512 søger 10-15
medlemmer
Holdet skal arbejde på dialyseafdelingen på Hille-
rød Sygehus i perioden 18. juni - 12. august 2001.
SPV vagterne skal deltage i plejen af dialyse-
patienterne samt udføre forefaldende arbejde på
afdelingen.
Arbejdet:
Holdet skal dække dagvagter mandag til lørdag ,
med 2 personer i hver vagt samt aftenvagter
mandag til fredag og søndag ligeledes med 2 per-
soner i hver vagt.
Kvalifikationskrav:
Du skal have afholdt 200 somatiske timer.
Ansøgningsfrist:
Onsdag den 7. marts 2001 kl. 12.00 til Vagtbureauet.
Uderligere oplysninger:
Gitte eller Søren på Vagtbureauet tlf. 35 24 54 04.

SPV- HJEMMEHOLD 1511
SØGER 1 NYT MEDLEM.
Vi dækker 8-timers aftenvagter 2-3 gange om ugen
hvor vi passer en 6-årig dreng som hæmodialyseres
på RH og som har brug for vores fulde opmærk-
somhed under dialysen og i hjemmet.
Drengen køres af Falck fra Snekkersten  til Rigs-
hospitalet  og tilbage igen.
Han kan ofte blive akut dårlig og der kræves der-
for grundig observation og et godt samarbejde
med både familie og personale.
Ansøgningskrav:
Stor erfaring med mindre børn og somatiske vag-
ter, Min. 200 spv-timer, 4 vagter  pr. måned, også
i eksamensmåneder
Yderligere oplysninger:
Fås hos Nassir på tlf. 35 87 40 13
Ansøgningsfrist:
Torsdag den 22. februar 2001  kl. 12.00 til VB.

· Have lyst til at arbejde i dels et
privat hjem dels på en skole
Ansøgningsfrist:
Hurtigst muligt.
For yderligere information kan Gitte
Haupt kontaktes på Vagtbureauet, 3524
5404.

INDRE ORGANER
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VIL DU/I UD OG REJSE MED STUDIET?
Så har du muligheden for at få et klinikophold I
troperne med PIT.
Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under IMCC, som arrangerer
3-6 mdr.´s ophold på hospitaler i Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet
karakteriseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendtskab med
en lang række tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligdagen på et
hospital i den tredie verden. Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået farmakologi og mikrobiologi
ved afrejse, og du skal være væk i minimum 3 mdr. (og maks 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informationsmøde, hvor studerende, der har været I troperne
vil fortælle dig om deres oplevelser, krydret med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbuddet gælder for alle med rejselyst– uanset studietrin.
Mødet afholdes 26/2 kl. 20.00 i FadL´s mødelokaler (ved kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Lasse Andersen på tlf. 56501445.
Vi glæder os til at se dig!!
På vegne af PIT, Lasse Andersen.

IMCC
MEDICINSTUDERENDE I
BRASILIEN!
Det er muligt for danske
medicinstuderende at komme til
Brasilien. Den første danske
medicinstuderende er i disse dage i
junglen nær Santarem. IMCC-
undergruppen Public Health kan
tilbyde fem meget forskelligartede
projekter. Rotationerne er i juli-august
og januar-februar. Ansøgningsfristen
for denne sommer er 1. marts.

Projekt 1; Tropical Diseases in Brazilian
Amazon.
Formålet med projektet er, i samarbejde med lokale læger,
at opnå klinisk erfaring med tropiske sygdomme, træning i
labaratorieforskning og instruktion i diagnostiske teknik-
ker og malaria undersøgelser. Projektet foregår en måned
på et hospital tilknyttet Federal University of São Paulo og derefter er man en måned i junglen nær
Santarem. Kravet for at deltage i dette projekt er erfaring i tropiske sygdomme (klinisk stud. med.) og et
flydende engelsk, spansk eller portugisisk.

Projekt 2; Rural and Communitary Training on Primary Health Assistance to
Children and Women.
Formålet med projektet er, i samarbejde med lokale læger, at observere de mest almindelige sundheds-
problemer i Trairi-regionen i nordøst Brasilien og opnå forståelse for de bagvedliggende årsager. Opholdet
svarer til et klinisk udvekslingsophold og foregår på hospitaler tilknyttet Federal University of Rio Grande.
Projektet kan søges af medicinstuderende, som har studeret gynækologi og pædiatri og som har et basalt
kendskab til portugisisk.

Projekt 3; Centre for Recovery and Nutrional Education of Malnourished
Children.
Projektet foregår i São Paulo og har til formål at fremme ernæringsmæssig rehabilitering af børn med
dårlig ernæring. Den medicin studerende indgår i et samarbejde med læger og fysiologer og lærer at
forebygge, diagnosticere og behandle sundhedsproblemer. Det kræves at den medicinstuderende har be-
stået fysiologi og har et basalt kendskab til portugisk.

Projekt 4; Apprenticeship in Brazilian Public Health System.
Projektets formål er, at udøve sundhedsfremmende aktiviteter i lokalsamfundene Natal og Santa Cruz og
i The Maternal-infantile Hospital. Dette foregår i samarbejde med lokale læger. Projektet er på tre
niveauer afhængigt af studentens faglige uddannelse. På alle niveauer kræves der dog et basalt kendskab til
portugisisk eller nærtbeslægtede sprog, som f.eks. spansk.
Niveau 1: Her kræves ingen forudsætninger.
Niveau 2: Der kræves, at den medicinstuderende har studeret public health relaterede fag.
Niveau 3: Er tilgængeligt for sidsteårsstuderende.

Projekt 5: Quixote projekt.
Formålet med projektet er at arbejde med gadebørn, hvis miljørelaterede problemer er vold, narkotika,
prostitution mm. Studentens arbejdsopgaver er div. gadeaktiviteter og workshops. Der kræves et basalt
kendskab til portugisisk.

Til alle projekterne anbefales det, at den studerende har gennemgået kursus i tropemedicin, som udbydes
på Københavns Universitet i august måned. Projekterne koster mellem 150 og 400 USD, der dækker kost
og logi.

Hvis et eller flere af disse projekter har vakt din interesse, så kontakt Kristina Thorsteinsson
(stinte@mdb.ku.dk,  tlf. 35556860) og  Morten Tolstrup Larsen (mtlarsen@mdb.ku.dk  tlf. 38333666). Læs
yderligere information i PH – Brasiliensmappen på IMCC-kontoret.

INFODAG OM IMCC
ONSDAG D. 21 FE-
BRUAR
Hvad er IMCC??
Vil du gerne ud at rejse??
Vil du på Exchange??
Vil du arbejde i troperne??
Vil du være med i
flygtningeprojekter??
Vil du deltage i
sexualundervisningen i
folkeskoler??
Vil du være med til internationale
kongresser??
Er der andet du vil??
Har du lyst til at forske i udlandet??
Har du lyst til at planlægge
sundhedskampagner??
Kan du lide at feste??
Er du god til at drikke ØL??
Har du lyst til at deltage i faglige
seminarer??
Har du lyst til at lave
ulandsarbejde??

International Medical Coorperation Comitee
(IMCC), er en organisation af frivillige medicin-
studerende, sammensat af forskellige undergrup-
per. Vi arbejder med mange forskellige projek-
ter på nationalt plan samt internationalt med
andre frivillige medicinstuderende fra 68 forskel-
lige lande.

Program:
Kl. 9-13 standere i kantinen repræsenterende de
forskellige undergrupper
Kl. 15     Infomøde i lille Mødesal lige før kanti-
nen

Har lyst til at have det skægt med andre medi-
cinstuderende og lave noget fagligt relevante på
en spændende måde, så mød op til vores infodag.

AIDS AIDS AIDS
På WORLD AIDS DAY 1. dec. sidste
år blev der i alt indsamlet 4200-kr.
på Panum
Tusind tak for støtten
Der blev delt smukt hjemmelavede
sløjfer ud og senere var der stor fest
i klubben. Der kom mange penge
ind fra ølsalget og i
alkoholtågerne kan
jeg huske at have
set masser af
sløjfer, stearinlys
og kondomer.
Tak til klubben
for et godt
samarbejde!

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

Kalender forår 2001
Bogmarked fre 16/2 kl. 14-16.30
BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT
Fællesmøde tir 20/2 kl. 16
Fællesmøde tir 13/3 kl. 16
Fællesmøde tir 3/4 kl. 16

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 6. februar

Til stede
Ingvild Bostadløkken (1.), Katrine Arp (1.), An-
ders Klahn (2.), Simon Møller (2.), Henrik
Frederiksen (4.), Christianne Eickhoff (4.), Bjarke
Hansen (4.), Caroline Nielsen (5.), Bo Sørensen
(5.), Thomas Erstad (5.), Gordon Jehu (6.), Si-
mon Serbian (7.) , Andreas Lundh (8.), Klara Na-
ver (9.sem.), Lisbeth Ludvigsen (10.), Bue Juvik
(10.)

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Studienævnsmødet
4. Studieplan

-cellebiologi
5. Meddelelser
6. Eventuelt

ad 1
Klara var dirigent og Bjarke referent

ad 2  Nyt fra semestrene
Intet at anmærke.

ad 3 Studienævn
Studienævnet skulle holde konstituerende møde,
hvilket betyder, at der skal vælges repræsentan-
ter til udvalgene under studienævnet. Klara star-
tede med at beskrive udvalgenes funktion og ar-
bejdsbyrde. Der blev valgt følgende repræsentan-
ter:
Ruskursusudvalg
Bue Juvik (10.)
Katrine Arp (1.)
Dispensationsudvalget
Bue Juvik (10.)
Lene (3.)
Suppl. Birgitte Schou Rode (12.)
Evalueringsudvalget
Katrine Bagge Iversen (10.)
Henrik Frederiksen (4.)
Thomas Juul (6.)
Anders Klahn (2.) (suppl.)
Pædagoisk arbejdsgruppe
Simon Serbian (7.)
Bo Biering – Sørensen (5.)
Kvalitetsudviklingsudvalget
Shruti Mathur (8)

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 20. februar kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Opfølgning på sidste møde

- cellebiologi
- SAU-undervisning

5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt

Ad 2 – Nyt fra semestrene
Alle semestre gennemgås, og problemer tages
op. Mød op og fortæl hvad der sker på DIT
semester!

Ad 4 – Opfølgning
Sidst diskuterede vi bla.:
- cellebiologieksamen under den ny

studieplan, og nedsatte en gruppe der
skulle formulere vores holdning. Vi hører
hvad der er kommet ud af det.

- SAU-undervisning; de tandlæge
studerende blev favoriseret ved
tildelingen af undervisere – hvad sagde
studienævnet til det?

Alle er som altid mere end velkomne, alle har
stemmeret, og alle har noget at sige.
Kaffe, the og kage

International arbejdsgruppe
Lene Krenk (3.)
OSVAL-udvalget
Christianne Eickhoff (4.)
Caroline Nielsen (5.)
VKO-udvalget
Lisbeth Ludvigsen (10.)

ad 4 Cellebiologi
Andreas og Caroline redegjorde for den store uenig-
hed, der har været  i  2. semesterudvalget om-
kring cellebiologieksamenens udformning. Man
ønsker at beholde en struktur med opdelt eksa-
men, så de enkelte delområder kan rettes separat.
Lærersiden mener, at det vil koste for mange
ressourcer, at sætte sig i det store stofområde
eksamen dækker over. Det på trods af, at man
foreslog at eksamenskollegiet skulle udarbejde en
rettevejledning.
En eksamensform med delopgaver er i direkte
modstrid med MSR’s holdning, idet vi ønsker en
integreret eksamen. Klara mente, at det grund-
læggende vil være i modstrid med den nye studie-
ordning, og at det vil undergrave intentionerne
om det integrerede kursus. En bedømmelse af den
studerende skal ske på grundlag af en helhedsvur-
dering af opgaven, og ikke det talrytteri man har
på den gamle ordning. Caroline foreslog, at man
gjorde eksamen til en tentamen, hvilket ville lette
retteprocessen.
Der blev diskuteret mulighed for spot-eksamen.
Der var bred enighed blandt mødedeltagerne om,
at det bør være en integreret del af den skriftlige
eksamen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der
skal udarbejde en skrivelse til studienævn og
semesterudvalg.

ad 5 Meddelelser
· Andreas fandt det meget problematisk,
at Lars Kayser har udtalt, at der skal flyttes un-
dervisere fra 2. semester medicin til 2. semester
odont. så de har mulighed for at undervise efter
SAU 8.  Begrundelsen herfor skulle være at mind-
ske arbejdsbyrden hos den store del af tandlæge-
studerende, der ikke har bestået humanbiologi-
kurset og derfor skal til to eksamener på 2. seme-
ster. Der tages kontakt til studienævnet for at få
afklaret denne praksis.
· Bue mindede om, at der er Bogmarked
fredag den 16/2 med bogindlevering 14+15/2, og
bogreturnering 20+22/2.

ad 6  Eventuelt
Intet til dette punkt.

NØGNE
UNDERVISERE?

Tja, det er ikke set endnu, men hvis det skete
kunne Det Medicinske Studenterråd være et
passende sted at fortælle om det.

Vi snakker om mange rigtig interessante emner,
og hvis du ikke møder op, bliver der ikke gjort
noget ved problemerne på studiet.

Her på siden er der en indkaldelse til møde på
tirsdag, og et referat fra sidst. MØD OP – alle
er mere end velkomne, også selvom man lige er
startet og knap kan finde mødelokalet. Jo flere,
des bedre. Alles mening tæller, og ingen er
klogere end andre.

VELKOMMEN TIL ET NYT SEMESTER!

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd

præsenterer:

BOGMARKED
Bogmarkedet afholdes:

fredag den 16. FEBRUAR kl. 1400 - 1630

Numre kan trækkes fra kl. 13

Bemærk nyt tidspunkt!!!
Bøger til salg kan indleveres:

onsdag 14/2 kl. 14-16 og torsdag den 15/2 kl. 15-17

Penge og ikke solgte bøger skal afhentes tirsdag 20/2 kl. 13-15 eller torsdag 22/2 kl. 15-17

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds lokaler,
lokale 1.2.5 / lokale 1.2.15

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv.
som skønnes usælgelige.

INFODAG OM IMCC
onsdag d. 21 februar

International Medical Coorperation Comitee (IMCC),  er en organisation af frivillige
medicinstuderende, sammensat af mere end ti forskellige undergrupper. Vi arbejder
med mange forskellige projekter på nationalt plan samt internationalt med andre
frivillige medicinstuderende fra 68 forskellige lande.

PROGRAM:
Kl. 9-13 Standere i kantinen repræsenterende de forskellige

undergrupper.
Kl. 15- Infomøde i lille Mødesal lige før kantinen, med

oplæg fra undergrupperne.

Hvis der er noget af ovenstående der fanger din interesse, og har du lyst til at lave
noget fagligt relevant på en spændende måde, så mød op til vores infodag onsdag den
21. februar. Med venlig hilsen

Vil du gerne rejse??

Vil du på udveksling??Vil du arbejde i troperne??

Vil du være med i flygtningeprojekter??

Vil du deltage i sexualundervisningen i folkeskoler??

Vil du være med til internationale kongresser??

Er der andet du vil?? Har du lyst til at forske i udlandet??

Har du lyst til at planlægge sundhedskampagner??

Kan du lide at feste??

Kan du lide øl??

Har du lyst til at deltage i faglige seminarer??

Har du lyst til at lave ulandsarbejde??

IMCC

BAGSIDEN


