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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
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: IMCC PH-gruppe

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 17 , årgang 33 udkommer

Torsdag:
16.00 PUC holder infomøde i FADL's møde
lokale
19.00 Sexekspressen holder møde i FADL's
mødelokale
20.00 P8'n viser "Gladiator"

Fredag:
11-?... P-dag i Klubben

Lørdag:
22.00 Sem fest i Klubben. HUSK BILLET!!!

Søndag:
Vi gætter på tømmermænd denne søndag

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt

Styrende organer

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
Marianne Jakobsen, sekretær, lokale 9.1.55, 35
32 70 98 (holdsætning 1. semester, klinisk grund-
kursus, planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70
92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35
32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsnings-
opgaver)

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, studentersekretær
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Lisbeth W. Jensen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

REFERAT NR. 07/2001 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D.
15. JANUAR 2001 KL. 15.15

Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup (CL), ovl. Svend
Larsen (SL) ovl. Finn W. Henriksen (FH), ovl Niels
Bækgaard (NB), ovl. Troels Mørk Hansen (TMH),
ovl. Jan Pødenphant (JP), Gunnar Lausten (GL), ovl.
Steen Larsen (StL), ovl. Thomas Lind (TL), stud.med.
Dan Fuglø (DF), stud.med. Mette Marklund (MM),
stud.med. Lotte Colmorn (LC), stud.med. Martin
Kelkelund (MK), sekretær Birthe Brogaard (BB), se-
kretær Lisbeth W. Jensen (LWJ), studentersekretær
Marie Bønnelycke (MB).

Afbud fra: Ovl. Lene Wallin, stud.med. Iben
Spanggaard, studentersekretær Nanna Borup Jen-
sen.

Formanden byder velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 06/2000:  Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
a) Formanden takker for Mette Marklund og
Martin Kelkelunds indsats i Klinikudvalget, som
begge udtræder ultimo januar, idet de afslutter de-
res embedseksamen.
b) Klinikudvalget har fortsat ikke modtaget
refusionsmidler fra Sygehusdirektoratet for budgetår
2000. CL kontaktede Sygehusdirektoratet med ud-
gangen af år 2000 for at meddele, at situa tionen er
særdeles uholdbar. CL har orienteret amtets chef-
læger herom. SL har ligeledes kontaktet såvel
Sygehusdirektoratet som studieleder Poul Jaszczak i
sagen, og har indtil videre fået opklaret, at Sygehus-
direktoratet har modtaget et a‘contobeløb på 5 mill.
Kr. fra Københavns Universitet for budgetåret 2000,
som Sygehusdirektoratet ifølge det oplyste har for-
delt ud til de 3 store sygehuse for 1999 og 2000, og at
der fortsat i.h.t. den gamle aftale mangler 2 x 2 mio,
som beror på manglende regnskab fra Sygehus-
direktoratet. – Studielederen har meddelt SL, at
han vil tage alle sagsagterne op og evt. drøfte sagen
med dekanen. -FWH foreslog, at KLU tilskriver samt-
lige undervisningsafdelinger om, hvad de skulle have
haft i 2000, således at beløbet kan indregnes i det
kommende budgetår. – CL vil følge sagen op med sin
cheflæge på KAS Gentofte.

c) Overassistent Susanne S. Pedersen er an-
sat som ny sekretær i Klinikudvalgets sekretatriat
fra d. 15.02.2001 at regne.

4. Meddelser fra studenterne:
a) Pr. 01.02.2001 er der indtil videre kun  3
ordinære studenterrepræsentanter i KLU, idet MM
og MK bliver færdige som læger og LC rejser til
udlandet på studieophold. DF vil sætte en hverve-
kampagne i gang. Studenter fra alle semestre på
fase II opfordres til at gå ind i Klinikudvalgets ar-
bejde.

5. Konkrete sager til drøftelse:
a) Ved eksamen i neurokirurgi på 12. seme-
ster på KAS Glostrup den 09.01.2001  var den forven-
tede eksaminator ikke til stede. Det undersøges,
hvorledes denne meget uhensigtsmæssige fejl er op-
stået, idet den eksaminerende afdeling efter det op-
lyste for længst havde givet besked til eksamens-
kontoret om, at eksaminator ville være fraværende
den pågældende dag p.g.a. rejse. - Det lykkedes imid-
lertid i løbet af dagen at finde en eksaminator i et
andet fag + patienter - trods det korte varsel og alle
4 studenter bestod med glans.
b) På prioriteringsmødet på Panum Institut-
tet d. 12.01.2001 meddelte fuldmægtig Gitte Birkbøll,
SFM, at der fra forårssemesteret 2001 ikke længere
skal vælges eksamensformænd på 11., 12. og 13. se-
mester, idet eksamenkontoret  fremover selv vil stå
for fordelingen af eksamensdatoer og tider for stu-
denterne. Klinikudvalget efterlyser Studienævn for
Medicin´s beslutning herom.

6. Budgetudvalget: Intet nyt udover ovennævnte under
pkt. 3b.

7. Undervisningsplaner:
a) Undervisningsplaner for forårssemesteret
udsendes i den kommende uge. - På 10. semester er
hold 5 nedlagt og på 12. semester er hold 4 og 5
nedlagt. - Vedr. 13. semester blev det på P-mødet d.
12.01.2001 fra Klinikudvalget Københavns Kommune
foreslået, at der fra efterårssemesteret 2001  opret-
tes hold på Næstved Sygehus med studenter, der
repræsenterer alle 3 Klinikudvalg.

8. Universitetssekretariatet:

MOK TV
VORSPRUNG DURCH
TECHNIK
Så ruller BIG MOTHER
på MOK TV!!!
Efter næsten en måneds tekniske prøver og opsæt-
ning kan MOK, ikke uden en vis stolthed, præsente-
rer BIG MOTHER
I pressematerialet kan man læse følgende:
"Konceptet består i, at MOK-redaktionen lukkes inde
på selve redaktionslokalet, uden nogen form for kon-
takt til omverdenen. De 6 redaktionsmedlemmer vil
blive overvåget døgnet rundt af 34 webkameraer, der
er placeret over alt i det 20 kvadratmeter store redak-
tionslokale.
Med andre ord kan de indespærede ikke foretage sig
noget, uden du kan se det på internettet.
Morgentoilette kommer til at foregå i en kaffekande,
hvilket giver dig optimal chancer for at se bare bryster
og nøgne mandekroppe."
Foreløbig kører kun ét af de 34 kameraer. Der har
været en del tekniske problemer, især med de kame-

raer, der skulle have været placeret i Andreas' arm-
hule. Men det skal nok komme op og køre.
Og hvad skal man så gøre, hvis man vil se MOK TV?
Du skal ind på MOK's website på
www.studmed.ku.dk/mok/bigmother/index.html.
Tryk derefter på NETOP NU og så ruller det. For at
se  BIG MOTHER på MOK TV skal du bruge
realplayer basic, som du kan downloade gratis på
www.real.com.
Hvad er der så sket i de første par timer siden premi-
eren. Intet spændende overhovedet, kort sagt røv-
kedeligt, men det er jo netop det der gør det til
fantastisk nytænkende TV. Så log på, du kan sagtens
lade være!!!
MOK-red/Jon

MOK PÅ WWW

Husk at du kan downloade det
sidste nummer af MOK på
www.studmed.ku.dk/mok,
allerede tirsdag formiddag

MOK & STUDIET
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a) Kaffeautomaten på 4.sal: Leasingkontrakten
er udløbet, og firma Scanomat har tilbudt KLU at
købe maskinen for kr. 1.600,00. – Dette medfører, at
fremtidige reparationer skal betales af Klinik-
udvalget. - Klinikudvalget vedtager at købe kaffe-
automaten, og efter  ½ års tid skal det vurderes, om
det  driftmæssigt kan betale sig mht. reparationer
m.v.
b) Garderobeskabe/boxskabe til studenterne på
KAS Glostrup: Det er uforholdsmæssigt dyrt at an-
skaffe hængelåse med systemnøgler jf. tilbud fra
Herlev Låsesmed.  Klinikudvalget finder, at KAS
Glostrup som universitetshospital må påtage sig
denne opgave med at administrere skabe og låse til
studenterne, således at alle studerende  har et aflåst
skab under deres kliniske ophold. Ovl. Steen Larsen
undersøger sagen nærmere i Driftafdelingen.

9. Studienævn for Medicin: Intet

10. Eventuelt: Intet
Mødet hævet kl. 16.10.
Næste møde afholdes mandag d. 19.02.2001 kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær
Marie Bønnelycke/  Birthe Brogaard

KONTROL AF
EKSAMENS-
TILMELDINGER
Nu er alle eksamenstilmeldinger til sommereksamen
2001 indtastet på edb. De studerende, der ønsker at
kontrollere, at vi har tastet deres tilmeldinger kor-
rekt, kan kontrollere det på de lister, vi har hængt
op foran Studie- og eksamenskontoret, 9.1.55a (på
samme opslagstavle, som karaktererne bliver slået
op).

I kan også gå på Internettet  på adressen:
www.ku.dk/selvbetjening/ og kontrollere jeres til-
meldinger der (under ”vis tilmelding”).
På samme adresse kan I ligeledes se jeres opnåede
karakterer og gennemførte kurser m.m.

Har I bemærkninger til de tastede eksamens-
tilmeldinger (hvis I mener vi har tastet forkert o.l.)
skal I kontakte Studie- og eksamenskontoret sna-
rest muligt.
Hvis nogen har “glemt” at tilmelde sig eksamen, skal
man søge dispensation. Husk desuden at kontrollere,

at du er tilmeldt på den ”rigtige” studieordning –
hvad angår fx Cellebiologi og TAS.

I indtegningsugen modtog vi nogle eksamenstilmeldin-
ger uden underskrift. Disse blanketter skal under-
skrives, før du bliver indkaldt til eksamen.
Hvis du har dispensation til at blive fritaget for dele
af en eksamen eller du skal til en speciel eksamen og
du ikke har gjort opmærksom på det til indtegnin-
gen, skal du også straks kontakte Studie- og eksamens-
kontoret så vi kan tilrettelægge eksaminerne.

Vi skal ved samme lejlighed oplyse, at der blev fore-
taget 1936 eksamenstilmeldinger på WWW/SEB,
hvilket svarer til ca. 30% af alle eksamens-
tilmeldinger. Disse tilmeldinger kan også ses på
samme WWW-adresse (klik på ”vis tilmeldinger”) og
de samme lister, som de ”almindelige” tilmeldinger.
Husk at gemme din PIN-kode – du kan bl.a. bruge
den til at forny årskort med i løbet af foråret.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.
Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

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

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

Fredag               14 – 15 15 – 18 Lone-Emilie 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

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
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:
- 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.

STUDIET
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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 !!

Før det er for sent!

I det forgangne semester blev 10 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.  Der
skal foreligge tungtvejende grunde for at dispensa-
tion kan gives. Du skal derfor være sikker på at være
tilstrækkeligt forberedt 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

FORSIDEAFLEVERING
TIL OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af
forsider i forårssemesteret 2001 er
følgende:

OSVAL I - fredag den  2. marts 2001

OSVAL II- torsdag den 1. marts 2001

REGLER VED EKSAMEN

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

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

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

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

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en
tilsynsførende, og sørge for at vedkommende note-
rer, at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.
Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCE-papi-
ret med dit eksamensnummer og aflever dette til
den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den
grønne kopi.

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,
skal du melde dig syg igen, og indsende fornyet læge-
erklæring. Med mindre den første eksplicit angiver
sygdommens varighed til også at omfatte tidspunk-
tet for sygeeksamen. Lægeerklæringers standard-
formuleringer: „kortere varighed“ respektive „læn-
gere varighed“ gælder normalt henholdsvis 14 dage
og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.
Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordi-
nære eksaminer. Det er her en forudsætning for del-

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

 Er du på ny studieordning vil der ikke være re-
eksamens mulighed ved eksamen efter 1. semester,
mens der efter andet semester tilbydes re-eksamen i
cellebiologi.

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

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

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

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT

23. FEBRUAR 2001 VAR 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 !!

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

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
afløsningsopgave, at den udarbejdes med hen-
blik på første 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 oven-
nævnte 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.

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?
Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede semesters undervis-
ning.
Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under
orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-

uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.
Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET
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Fase I

DEMONSTRATORER PÅ DEN
MIKROSKOPISKE STUDIESAL

Her en oversigt over hvornår der er demonstratorer
på den mikroskopiske studiesal i forårssemestret
2001. Demonstratorerne kan besvare spørgsmål ved-
rørende den almene histologi  (4. sem. og  2.sem NY)
og den specielle histologi (6. sem.) (”hvordan ser en
…-celle ud?” osv.) og kan give gode råd til en bedre
spotteknik samt afhjælpe differentialdiagnostiske
problemer  (Hvordan ser jeg forskel på … og …).
Alle spørgsmål er velkomne!
Bemærk: På studiesalen opsættes der i ugerne op
til spoteksamen ”prøvespots”, som er rekonstruktio-
ner af tidligere eksamener og som udskiftes regel-
mæssigt. Prøv dem!
Yderligere oplysninger om disse samt om
”overlevelseskursuser” mv. på studiesalens opslag-
stavler.

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.

Demonstratortider for maj og juni følger på et se-
nere tidspunkt.
Bemærk, at ændringer kan forekomme: Tjek opslag
på døren.

DATO TID DEMO
MARTS
Mandag    5/3 9-16 Frederik Hengstenberg
Mandag   12/3 13 – 19 Louise Simonsen
Torsdag   15/3 11 – 18 Stine A. Schrøder
Mandag   19/3 9 – 16 Christoffer T. Nielsen
Fredag     23/3 9 – 16 Ulrik Overgaard
Mandag   26/3 10 – 12,14 – 16
Frederik Hengstenberg
Torsdag   29/3 11 – 18 Louise Simonsen
APRIL
Mandag    2/4 10 – 18 Louise Simonsen
Tirsdag    3/4 10-12,14-17 F r e d e r i k
Hengstenberg
Fredag     6/4 15 –19 Christoffer T. Nielsen
Tirsdag   10/4 14 – 19 Louise Simonsen
Onsdag   11/4 10 – 12 16 – 19
Frederik Hengstenberg Christoffer T. Nielsen
Tirsdag   17/4 10 – 17 Christoffer T. Nielsen
Onsdag   18/4 10-12,14-17
Frederik Hengstenberg
Torsdag  19/4 9 – 16 Christoffer T. Nielsen
Mandag  23/4 11-18 Louise Simonsen
Onsdag  25/4 11-18 Christoffer og Louise
Torsdag  26/4 10-18 Louise Simonsen
Fredag    27/4 9-19 Christoffer T. Nielsen
Mandag    30/4 9 – 19 Christoffer og Louise
Tirsdag     1/5 9 – 17 9 –19
Frederik Hengstenberg Louise Simonsen
Onsdag     2/5 9 – 19 9 –12,14-18
Louise Simonsen Frederik Hengstenberg

Bemærk: ovenstående demonstratortider  skal ikke
forveksles med studiesalens åbningstider, idet studies-
alen også har åbent uden for de anførte tidsrum (men
uden en demonstrator til stede)
Se evt. opslag med åbningstider på studiesalsdøren.

Vil du gerne til Næstved Sygehus?
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.

Fase II
LKF
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse
(mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og
GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker in-
denfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi
- de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil
øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen
(ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i
laboratoriet forudsætter det at man har modtaget
undervisning i den pågældende færdighed eller har
været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
med 6 PC’er og man har her mulighed for at komme
på internettet og at benytte et af vores undervis-
ningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhand-
lende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske fær-
digheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt
fysiologi.
Endelig råder LKF over et lille bibliotek hvor man
for tiden kan finde Medicinsk- og Kirurgisk Kompen-
dium, Basisbog i medicin og kirurgi, bøger omhand-
lende kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse
ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF’s læse-
lokaler mod deponering af studiekort. LKF er belig-
gende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit 5404,
med følgende åbningstider:

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

For studerende med SPK på 7. semester kan gen-
nemsyn af egne videoer foregå på hverdage mellem
08.00-20.00 men bedst mellem 15.00-20.00 og i week-
ender mellem 09.00-17.00.
 NB: Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til kælderen.
Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Kurser I LKF - Foråret 2001
Dato Emne Tidspunkt Åben Plads
1/3 Gynækologi 16.30-19.00 7/2  5
6/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2
7/3 Genoplivning 16.30-19.00 7/2  2
8/3 IV-adgang 16.15-17.45 7/2 -
8/3 IV-adgang 18.00-19.30 7/2  6
13/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2  6
14/3 Genoplivning 16.30-19.00 14/2  4
15/3 Kateter 16.15-17.45 14/2  2
15/3 Kateter 18.00-19.30 14/2  6
20/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2  5
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 21/2  6
22/3 Sutur 16.15-17.45 21/2  3
22/3 Sutur 18.00-19.30 21/2  6
27/3 Gynækologi 16.30-19.00 28/2  6
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 28/2  6
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 28/2  6
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 28/2  6
3/4 Kateter 16.15-17.457/3  *

3/4 Kateter 18.00-19.30 7/3 *
5/4 Sutur 16.15-17.45 7/3 *
5/4 Sutur 18.00-19.30 7/3 *
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 21/3 *
Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på på tlf.
35455407 på hverdage mellem kl. 15-20 og i weeken-
der kl. 9-17, eller ved personligt fremmøde i LKF’s
PC-sal indenfor samme tidsrum.  Der er 6 pladser på
hvert kursus, men også mulighed for at blive skrevet
op som standby i tilfælde af afbud, hvis kurset alle-
rede er fyldt.  Hvis man udebliver uden at melde
afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige
kurser resten af semesteret!

FARMAKOLOGI. ÆNDRING I
PLANLAGT UNDERVISNING. 8.
SEMESTER.
Forelæsning om Antiepileptika ved David Woldbye
flyttes fra d 21/3 kl 13.15 til d. 4/4 kl 15.15 (VH)
Forelæsning om Farmakologisk regulering af endo-
krine funktioner ved Thomas Jonassen flyttes fra d.
4/4 kl 15.15 til d. 21/3 kl. 13.15 (DA).
VH Thomas Jonasssen.

FARMAKOLOGI. ÆNDRING I
PLANLAGT UNDERVISNING. 7.
SEMESTER.
Forelæsning om antihypertensiva ved Sten Christen-
sen flyttes fra d 8/3 kl 11.15 til d. 9/3 kl 10.15 (AH)
Forelæsning om midler mod forstyrrelse i blod-
koagulationen ved Thomas Jonassen flyttes fra d. 9/
3 kl 10.15 til d. 8/3 kl. 11.15 (DA).
VH Thomas Jonasssen.

STUDIET
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VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Studietilbud
HUMANBIOLOGI � ÅBENT
HUS INVITATION TIL
ÅBENT HUS  TORSDAG D. 1.
MARTS 2001 KL.15.00
HANNOVER AUDITORIET
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).

TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION

1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret 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-

NYT ANDAGTSRUM!
Vi har med øjeblikkelig virkning fået lov til at bruge
lokale 15.2.3, som ligger i tilknytning til studenter-
præstens kontor, som nyt andagtsrum. Det bruges
ikke til andre formål, og vi har derfor mulighed for at
indrette og anvende lokalet på en mere organiseret
måde end det var muligt med det hidtidige rum.
Det er tanken at andagtsrummet skal kunne bruges
dels til planlagte bønnemøder o.a., som man skriver
sig op til på forhånd, og dels til mere individuel og
spontan brug, men vi vil meget gerne i kontakt med
potentielle brugere, så vi kan danne os et indtryk af,
hvilke ønsker og ideer der findes.
Derfor inviterer vi hermed alle, som kan forestille
sig at ville bruge rummet, til et møde

fredag den 9. marts kl. 12.05-13.00
på studenterpræstens kontor.

På mødet vil vi forsøge at danne en styregruppe, som
kan være ansvarlig for, at brugen af lokalet kommer
til at fungere til alle de forskellige grupperingers
tilfredshed.
Vi opfordrer dem, der kommer til mødet, om fx at
overveje:
·hvad kan rummet bruges til?
·hvilke møbler og remedier kan der være brug for?
·hvordan kan vi udsmykke/indrette rummet, så bru-
gere af alle trosretninger kan føle sig tilpas?
·hvordan kan vi finansiere disse indkøb?
·hvordan kan vi administrere brugen af lokalet, så de
forskellige typer af brug og brugere ikke generer
hinanden?
Hvis du/I ikke har mulighed for at komme til mødet
er du/I velkomne til at kontakte os med evt. kom-
mentarer, ideer, forslag o.l. på tlf. 35 32 70 94 / 20 46
41 93 eller på mail pnh@adm.ku.dk eller
lotz@adm.ku.dk
Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst og
Lise Lotz, akademisk medarbejder

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

INTRODUKTIONSKURSUS I
AKUPUNKTUR

Dansk Selskab for Akupunktur har tilbudt at af-
holde introduktionskursus i akupunktur. Kurset
finder sted
tirsdag d. 6. marts 2001, kl. 16-
19 i Lundsgaard Auditoriet
Panum Instituttet
Kurset henvender sig alle medicinstuderende,
idet der er tale om en basal orientering om aku-
punktur.
Kurset afholdes af speciallæge i gynækologi Kir-
stine Münster og speciallæge i almen medicin
Peter Strøm og vil primært handle om
akupunkturens historie, og hvad akupunktur kan
bruges til i ovennævnte specialer.
Med venlig hilsen
Studienævn for medicin

FASE II FEST � VIL DU
VÆRE MED?
I dette semester skal vi atter holde fase II-fest.
Festen bliver i år lørdag den 17. marts, og det
skal selvfølgelig være mindst lige så sjovt som
sidst.
Hvis du vil være med til at sørge for dette, så
mød op til arrangørmøde
Tirsdag den 6. Marts kl. 16.30 i
Studenterklubben

Johan Ostefinger Poulsen

Til pigerne

STUDIET
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Annoncer
HISTOLOGIATLAS!
Genesers histologiatlas inbunden med farvefoto-
grafier. Nypris hos Bokus cirka 700 kroner.
Jespers brugte kun 150 kroner!
Ring 35812425 eller 26170145

BØGER SÆLGES!
Klinisk medicin og kirurgi 400,-
Ortopædkirurgi / Sneppen 3. udg. 400,-
First Aid Manual
(god til bl.a. akut patient) 75,-
McMinn / Human anatomy 175,-
Sobotta 1 /Atlas of human anatomy
(10th edition) 250,-
Epstein / Clinical examination 175,-
Farmakologi – FADL’s forlag 3. udgave
emnerelaterede eksamensopgaver 50,-
Kompendium i speciel histologi
– 6. udgave 75,-
Geneser / Histologi – 2. udgave 150,-
Regionær anatomi – 4. udgave 50,-
Devlin / biochemistry – 3. udgave 250,-
Kirkwood / Essentials of
medical statistics 75,-
Berne og Levy / Physiology –
3. udgave 75,-
Langman’s medical embryology –
7. udgave 150,-
Albert’s / The Cell – 3. udgave 300,-
Crone / Fysiologi 250,-

Ring til Jakob - 40616095

BØGER SÆLGES :
1-KEMI 2000 A-NIVEAU 1
af  HELGE MYGIND 125 KR

2- KEMI 2000 B-NIVEAU
af  HELGE MYGIND 100 KR

3-BIOKEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI
af  JENS BREMER 125 KR

4-MEDICINSK BIOKEMI 3
af  RENE DJURUP           50 KR

5-BEVÆGE APPARATET 8. UDGAV
af  F.B.MØLLER 75 KR

TLF NR 26832517

RESERVELÆGEVIKARIATER
Amtssygehuset i Glostrup, psykiatrisk afdeling P
søger lægestuderende, der har bestået psykiatri
til reservelægevikariat.
Der er et barselsvikariat fra 1.4.01 evt. tidligere
og sommeren over, samt 2 sommerferievikariater
fra 01.06. evt. 01.07.01, 2-3 måneder frem.

Der vil være mulighed for vejledning i Osvald II-
opgave.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
overlæge Kirsten Skougaard, tlf. 4323 3509.

Ansøgning stiles til: Adm. overlæge Bent
Rosenbaum, Psykiatrisk afdeling P,
2600 Glostrup

BØGER KØBES!
Miljø-og arbejdsmedicin
Enten 1998 eller 2000 udgaven

Retsmedicin (9.udgave)

Tlf: 35 43 87 88

RASKE
FORSØGSPERSONER
SØGES

På intensiv afd. KAS Herlev forskes i tarm-
permeabilitet og måling af iskæmi i tarm-mukosa
hos kritisk syge patienter. Vi behøver raske for-
søgspersoner til beskrivelse af målinger i den
normale organisme. Undersøgelsen tager i alt 8
timer. De første 4 timer udføres måling af
rectumslimhindens pO2, pCO2, og lactat via en
lille pose med rheomakrodex. Dette kaldes rectal
dialyse og er ufarligt, samt ikke forbundet med
ubehag. Du ligger i en seng og kan læse etc.
Herefter måles tarm-permeabiliteten i de ne-
derste 40 cm. via installation af et klysma på 50
ml. med en radioaktiv markør, technesium. Her
skal du ligge på venstre side i ½ time og der
tages blodprøver fra en venflon i armen 3 gange
på 1 time. Nu gives en intravenøs bolus af  radio-
aktivt mærket crom, og der tages blodprøver i
alt 4 gange i løbet af de følgende 3 timer til
bestemmelse af crom-clearence og beregning af
ekstracellulær volumen. Du behøver ikke at ligge
eller opholde dig på stuen hele tiden. Herefter er
undersøgelsen slut. Radioaktiviteten er helt væk
efter maks. 24 timer, og den samlede stråledosis
af technesium og crom er svarende til 1 års nor-
mal baggrundsstråling eller ca. 6 rtg. billeder af
thorax. Du skal være over 18 år, rask og ikke
gravid. Der udbetales ulempegodtgørelse på 800
kr.
Kontakt læge Vibeke Jørgensen, 8-15: 44884488,
personsøger 156, efter 15: 38811860
e.mail: vibjr@herlevhosp.kbhamt.dk

STUDENTERGÅRDEN

Fra omkring 1. januar 2001 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.380 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  mandag 2.
oktober 2000 kl. 12,00.

FORSØGSDELTAGERE
SØGES
Vi søger forsøgspersoner til deltagelse i et vi-
denskabeligt projekt som skal vise, om man kan
måle hjernens blodgennemstrømning vha. ultra-
lyd.

Du skal være sund og rask, ikke indtage medicin
og være mellem 22-55 år. Du må ikke være gra-
vid eller amme.

Forsøget indebærer anlæggelse af venflon og en
samlet stråledosis på 2 gange den årlige
baggrundsbestråling.

Du vil få udbetalt en ulempegodtgørelse på 500
kr.

Forsøget varer ca. 5 timer på en´ forsøgsdag og
foregår på Glostrup sygehus.

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite for  Københavns Amt.

Hvis du er interesseret er du velkommen til at
ringe til:

Læge Villads Bønding Jacobsen
Neurologisk afdeling, KAS Glostrup
Tlf. 23265793, også aften.

SKOLARSTIPENDIAT TIL
OSTEOPOROSEFORSKNING

Til projekt vedrørende sammenhængen mellem
knoglecellers kommunikation og udviklingen af
osteoporose, søges en medicinstuderende til
fuldtidsforskning i et år.

Projektet udføres på Klinik for
Osteoporoseforskning på Hvidovre Hospital. Du
vil under supervision få ansvaret for udførelse af
en selvstændig del af ovenstående projekt, hvor
mekanismerne for kommunikationen mellem
knogleceller undersøges.

Arbejdet indebærer oplæring i cellebiologiske og
molekylærbiologiske teknikker, såsom celle-
dyrkning, PCR, proliferations assays,
sekventering, video/calcium imaging m.fl.. End-
videre vil du komme til at deltage i udtagelse af
knoglemarv fra forsøgspersoner til isolering af
knoglecellerne.

Som afslutning på projektet vil du komme til at
fremlægge resultaterne af projektet ved et større
videnskabeligt møde. Endvidere er du sikret at
blive medforfatter på mindst én (evt. flere) pub-
likationer i internationalt anerkendte videnska-
belige tidsskrifter.

Du kommer til at arbejde sammen med såvel
læger, laboranter, biokemikere som andre stu-
derende.

Ansættelsen er fra 1. marts 2001 eller snarest
derefter. Lønnen udgør kr. 7.500,- pr. måned.

Hvis du er interesseret bedes du henvende dig til

Læge Niklas Rye Jørgensen
Klinik for Osteoporoseforskning
Afsnit 545
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon 36 32 32 32 eller 36 32 35 97
Email: niklas@dadlnet.dk

ANNONCER
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FORSKNINGS INTERESSERET?

Studiejob, OSVAL, scolarstipendiat eller Ph.D.?

Hovedpineforskningsenheden på Amtssygehuset i Glostrup søger medicinstuderende på fase II eller nyud-
dannede kandidater som er interesserede i at komme i gang med at forske.

Vi laver genetiske undersøgelser af migræne med aura og familiær hemiplegisk migræne. Nuværende
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 undersøgelser og post-genomiske patofysiologiske studier 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.

Annoncer fortsat:

STIPENDIUM
Stud.med. med interesse for børneonkologi og
laboratoriearbejde tilbydes scholarstipendium i
6 mdr. Stipendiet kræver studieorlov.
Interesserede kan henvende sig til afdelingslæge
Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigs-
hospitalet på tlf. 35455348, eller e-mail
rh02875@rh.dk

STETOSKOPER SÆLGES
Overlæge dr.med. Egon Toft, Aalborg,
importerer splinternye, stetoskoper fra U.S.A.
Det er en kopi af HP’s “Rappaport-Sprague
stetoskop, som sælges i USA for ca $200.

Beskrivelse :

Dobbeltløbet (Hele vejen = bedre lyd)
Udskifteligt hoved (Stort og lille medfølger)
3 sæt ørerpropper
1 sæt ekstra membraner
Findes kun i sort

PRIS : 400,00 KR

Kontakt Trine 8.sem. Glostrup

35269393 el. 26361207

PROGRAM
FORÅR 2001

1/3 Gladiator
8/3 Slip Hestene Løs
15/3 Beachparty - Et festtema
22/3 The warzone
29/3 High Fidelity
5/4 Spartacus
19/4 Tude Tema - En tøseaften
26/4 Fucking Åmål
3/5 Marathon- en hel nat med  film
10/5 Cube
17/5 Sleepy Hollow

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

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Vi starter semesteret med at indvie vores nye
super high tech udstyr, derfor inviterer vi på

bowle og diverse snacks.
Endvidere åbner vi semesteret denne aften med
et brag af en film: Gladiator i den splinter nye
version, der netop er nomineret til 12 Oscars.

Romerriget år 180. Den succesfulde hærfører
Maximus bliver godt og grundigt pisset af, da
den onde Commodus dræber sin far: Kejser
Marcus Aurelius. For at lægge en dæmper på
Maximus prøver Commodus at henrette ham,
men forgæves. Gladiator-læreren Proximo
tager den desillusionerede Maximus til sig, og
snart vender Maximus tilbage til Rom, og
Commodus, som verdens største gladiator.
Hævnen er sød!

Gladiator
Torsdag den 1/3- 2001

Kl.20.00

ANNONCER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 9 - 19/2- 2001 – 25/2-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 10 6 8 16 17 9 76
Udækkede vagter0 1 0 2 5 0 0 8 11
Opskrevne 5 4 6 3 9 15 12         54

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 14 18 17 24 15 14 117
Udækkede vagter0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opskrevne 21 19 20 19 28 21 22          150

Nat 23-07
Bestilte vagter 23 20 17 22 22 16 13 133
Udækkede vagter0 2 1 5 2 0 2 12 9
Opskrevne 16 8 7 10 20 20 9           90

Bestilt i alt 48 44 41 47 62 48 36 326
Udækket i alt 0 3 1 7 7 0 2 20 6
Dæknings % 100 93 97 85 88 100 94         93

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 9 - 19/2-2001 – 25/2-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 0 0
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 : Mandag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale.
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.

KURSUS-INFORMATION

Indtil videre ser det ud som om, at der vil være god
plads på både MVS- og VT-II-kurserne.
Se i Semesterhæfte vedrørende kursusbeskrivelse
og datoer for holdene.
HUSK ansøgningsfristen 1.marts
-eller ring og hør om der stadig er ledige
pladser.

VAGTBUREAUETS NYE
POSTKASSE !

Der er opsat endnu en postkasse til lønsedler. Den
findes ved svingdørene.

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.

VB MEDDELER



12

TOLKE SØGES

Vagtbureauet har på det seneste fået flere henvendel-
ser 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 velkommen til at rette
henvendelse til Vagtbureauet på 35 24 54 04.

LÆGEPRAKSIS PÅ
ØSTERBRO SØGER

en stud. med. til alm. sekretærarbejde. Det drejer sig
om 3 perioder her i foråret nemlig:

6/3-2001 - 21/3-2001 - mandage fra 8.00-13.00. Tirs-
dage, onsdage  og torsdage fra 8.00-14.00. Fredage
fra 8.00-16.00.

17/4-2001 - 19/4-2001 fra 14.00-18.00.

23/4-2001 - 26/4-2001 fra 14.00-18.00 (mandag fra
13.00-18.00).

Arbejdet består i :  Telefonbetjening
                           brug af computer
                           tidsbestilling
                             + diverse andre opgaver i en travl

  lægepraksis.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Her til Vagtbureauet på 35 24
54 04 eller 35 24 54 05.

SOMMERFERIEJOB

Nyt SPV-hold 1512 søger 10-15 medlemmer.

Holdet skal arbejde på dialyseafdelingen på Hillerød
Sygehus i perioden 18. juni - 12. august 2001.
SPV-vagterne skal deltage i plejen af dialysepatienterne
samt udføre forefaldende arbejde på afdelingen.

Arbejdet
Holdet skal dække dagvagter mandag til lørdag med 2
personer i hver vagt samt aftenvagter mandag til fre-
dag og søndag ligeledes med 2 personer i hver vagt.

Krav
Du skal have afholdt 200 somatiske timer.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 7. marts 2001 kl. 12.00 til Vagtbureauet..

Yderligere oplysninger
Gitte eller Søren på Vagtbureauet tlf. 35 24 54 04.

KARDIOLOGIHOLD RH 4101
SØGER 1 ERFAREN
VENTILATØR TIL
BESÆTTELSE AF STILLING
SOM KARDIOLOGISK
ASSISTENT.

Vi er 12 unge medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12
aflednings- og oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst
150 VT-timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vag-
ter (minimum 10 vagter/md, aktuelt ~12), også i
eksamensmånederne.
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst foråret 2002.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit
fulde engagement, hvorfor du som obs’er ikke må
være på andre hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af
EKG’et.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nat-
tevagter samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet
derefter skal også betragtes som betalt indlæring af
centrale kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på
en velfungerende og hyggelig intensiv afdeling.

· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200
afholdte vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af
vagtgennemsnittet.

Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

                   Ansøgningsfrist: mandag, d. 12./3.-2001
kl. 12.00 på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler om efter-
middagen tirsdag d. 13./3. på afd. 2.14.3 på RH.
Første holdmøde vil være onsdag d 14./3.. Det vil
naturligvis være en stor fordel om du kan deltage der
(det vil være muligt at påbegynde oplæringen allerede
på indeværende vagtplan; uge 10-13).
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Jesper Revs-
holm på tlf.

HÆMODIALYSE - 4202

Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til
oplæring i april 2001.

Har du lyst til:
- mere selvstændighed på dine vagter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter og mange dagvagter

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får
hver måned et varierende antal planlagte vagter, pri-
mært aften- , weekend- og vagter i ferierne.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter
1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og
tage 4 vagter pr. vagtplan.

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

Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer
- fase II, 7.-10. semester
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr

- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med syge-
plejerske/student,

Ansøgningsfrist: Mandag den 26. mars 2001 kl. 12.00
på vagtbureauet.

Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge.

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Djoni Joensen,
tlf. 44 88 16 03.

Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV SØGER 1
VENTILATØR TIL
INDSUPPLERING FRA 1. APRIL
2001.

Holdet er startet i december 2000. Da vi efterhånden
er kommet op på at dække hele månedens aften- og
nattevagter, samt week-end DV, har vi brug for yder-
ligere 3 ventilatører.

Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-
dere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.

Som medlem på hold 4406 vil du
-få en masse søde kolleger (både læger, plejepersona-
let og os andre ventiler er søde)
-få ansvaret for din egen patient
-få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed
-få kendskab til dialyse, herunder selv udføre peritoneal
dialyse
-lære at omgås, blande og indgive medicin på en for-
svarlig måde
-også lære en masse andre spændende og relevante
ting

Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer
5-6 vagter pr. måned

Ansøgningsfrist: Mandag den 12. marts 2001  kl. 12
på Vagtbureauet (tlf. 35 24 54 05)

Du er meget velkommen til at ringe til holdleder Jakob
Højlund tlf. 3582 3465 for at høre nærmere om holdet
eller blot tilkendegive din interesse.

VB MEDDELER
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VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER  2 NYE
HOLDMEDLEMMER PR. 1/4-
2001

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt
skoleferie-perioderne.

Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 2  vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.
Du skal kunne deltage i holdmødet den 15. febr. 2001
kl. 17.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 26 85
91 57.

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts 2001 på VB kl.
12.00.

Holdmøde er den 19. marts kl. 17.00.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND.

Da nogle af vore holdmedlemmer er blevet færdige
med studiet, søger vi 3 nye holdmedlemmer til ind-
supplering i marts mdr. 2001 eller hurtigst muligt.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patien-
ten er kørestols og respiratorbruger. i personlig pleje,
pasning og vedligeholdelse af respirator, tube og kathe-
terskift. Arbejdet foregår under afslappede forhold uden
indblanding fra anden side og er derfor meget selv-
stændigt. Vi planlægger i samråd med patienten de
daglige gøremål såsom: Indkøbsture eller bare en "kø-
retur i det fri". 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 månedlig og desuden
skal du have kørekort. Det er også nødvendigt, at du
mestrer lettere madlavning.

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

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

Ansøgningsfrist:  Mandag den 12. marts 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet.

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

HOLD 4619 I NORDSJÆLLAND
SØGER 2 NYE VENTILATØRER

Holdet passer en sød og frisk 14-årig dreng, der har
sølvkanyle og jejunostomisonde.

Vi dækker den halve måneds nattevagter og alle dag-
vagter på hverdage, hvor vi følger med i skole.  Af og
til, dækker vi aftenvagter. Vi plejer ikke at dække
vagter på helligdage som jul og nytår.

Arbejdet om natten består i at suge i kanyle (efter
behov) og hælde mad på sondepumpe. Om morgenen
skifter vi bændler, renser kanyle og sug. Derudover
giver vi den medicin der skal gives.
Morgentoilette klarer den unge mand selv.

Kvalifikationskrav: Min 100 VT-timer, god til at begå
sig i et privat hjem.
Du skal være fleksibel og fast kunne tage min. 6
vagter, også i eksamensmånederne. Vi følger drengen
som han udvikler sig, så du skal kunne svømme,
cykle osv. Cykel stilles til rådighed af familien. Det
forventes at du kan være på holdet mindst et år, gerne
længere. Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet.

Oplæring: 1 lønnet 6 timers følgevagt.

Transport: Nemmest i bil (men langtfra nødvendigt),
ellers kystbane (+ 20 minutters gåtur).
Der ydes 2 timers transportgodtgørelse per vagt.

Yderligere oplysninger: Kan fås hos holdleder Alexan-
der,  tlf. 38 34 62 08.

Ansøgningsfrist: Mandag den 12. marts 2001  kl. 12.00
på Vagtbureauet.

HOLD 4630 SØGER 1 NY
VENTILATØR

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på halvandet år, der har en cerebral parese, der
gør, at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager fra 22.00 til 06.00 søndag til
torsdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode.
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 5 medlemmer.

Kravene til dig er:
At du kan tage min. 3-4 vagter pr. måned og at du har
over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Vi har holdmøde den 14. marts 2001 kl. 16.00, hvor du
skal kunne deltage - så ring og hør mere hos holdleder:
Eja Hilmer 35 35 54 44.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2001 kl.
12.00 til VB.

IMCC
PUBLIC HEALTH
Find ud af hvordan du får dine medstuderende
til at punge ud med en 50´er om måneden,
kom til møde i Public Health på Fredag d. 2/3 kl
1400 i IMCC´s lokaler, hvor vi skal snakke om
vores næste projekt: Sponsorship-Programme for
Indiske skolebørn. Kom og hør mere, det bliver
skidesjovt…
Mvh Peter Bruun Tengberg Hold 406

SEXEKSPRESSEN: MÅNEDSMØDE!
Er du til: sjove og hyggelige mennesker,
               en aften hvor der bliver talt om undervisningsdage,
               Sexekspressen, forårsmøde, sladder
               massere af kage.
Så kom til månedsmøde Torsdag d. 1 marts kl. 1900 i FADL´s mødelokale (lige
ved kemigangen).
Alle er meget velkommende.
Desuden skal vi finde nogle dage, hvor vi kan komme ud og undervise så husk
kalender!
Vi glæder os til at se dig!!
Kys Sexekspressen

VB MEDDELER & INDRE ORGANER
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Basisgrupper
GIM
INVITERER

Gruppen for
Integreret Medicin

Hvis du mener, at livet som
læge er andet en kerne-
pore-komplekser og det autonome nervesystem,
så er GIM måske noget for dig. Vi interesserer
os for al det, der kunne kaldes alternativt; lige
fra akupunktur, over urtemedicin til åndemaneri.
Det er et faktum, at utrolig mange danskere og
patienter med andre lidelser søger hjælp hos
alternative behandlere, og derfor mener vi, at
man som læge også bør kende til den del af
verden.

Vi arrangerer forskellige foredrag og møder, og
alle er velkomne til vores

Generalforsamling onsdag d. 7. marts kl. 16.00

I lokale 9.2.3 - overfor MDB.

Programmet er:
- Evaluering af Faglig Dag i efteråret 2000
- Præsentation af OSVAL 1 opgaver:
“Homøopati og randomiseret klinisk forskning”
“Akupunktur – hvordan bruges det hos praktise-
rende læger i forhold til WHO’s anbefalinger?”
- Hvad skal vi i fremtiden (måske på astrologi-
kursus?)

KRISTNE
MEDICINERE
Kristne Medicinere invi-
terer alle interesserede til
et arrangement torsdag
den 1. marts.
Vi er en gruppe kristne stu-
derende, der bl.a. mødes på hverdagsaftener en
gang om måneden . Man skal dog ikke lade sig
narre af vores navn, nok er vi kristne og de fleste
af os stud.med’ere, men andre med tilknytning
til Panum er mindst lige så velkomne. Vi mødes
18:30 hos Lea Lauridsen Præstøgade 6, 4. th,
2100 KBH Ø. Derefter vil aftenens gæst teolog
Claus Grønbæk holde et oplæg for os.

Kontaktperson: Jonas Astrup, 38 87 23 09,
jka@ofir.dk

FØROYINGAR
Det er længe siden sidst!
Vi vil gerne møde alle jer “gamle” og
alle de nye medicinstuderende i
“Føroyahúsið” på Vesterbrogade 17
A, lørdag den 3. marts kl. 17:00.

Vi håber vi ses.

Mvh.

Sára, Katrin, Djóni og Eivind

inviterer til åbent foredrag om
·Basal genoplivning - nye retningslinier 1/1-
2001
·Præhospital behandling - ved sygdom og til-
skadekomst
Ambulancebehandlerens kompetence og udstyr
Hvordan kan lægmand/stud.med. hjælpe bedst
muligt?
·Katastrofeberedskab og skadestedsindsats
v. Ambulanceinstruktør John Sørensen, Kbh.
Brandvæsen

Mandag d. 5.3. kl. 16.30-18.30 på RH, aud. 2
(under kantinen)

GRATIS ADGANG - foredraget er sponseret af
FADL som del af Kursus i basal nødbehandling,
men kom bare selv om du ikke skal på kursus.

Der er mulighed for at møde medlemmer af SATS
og derigennem arrangere valgfrit ophold på
akut ambulance hos FALCK (også for fase I-
stud.) eller H:S Lægeambulance og læge-
ambulancen i Vestsjællands amt (kun fase II).

Der er få ledige pladser på kursus i basal nød-
behandling:
Tilmelding til 6.3., 7.3., 18.4. eller 24.4. kl. 16.15-
20.15
pr. email: mgpoulsen@get2net.dk
anfør emne: Kursustilmelding
eller pr. tlf: 25 78 18 36

Vel mødt til SATS-foredrag!
Morten G. Poulsen.
Husk også Helikopterlæge-foredrag i Haderup i
dag onsdag d. 28.2. kl. 16.00.

KOM OG VÆR MED!
Vi er et par medicinstuderende, der er blevet
fortørnede over NovoNordisk og Lundbecks rolle
i retsagen mod den sydafrikanske regering.

Nelson Mandela underskrev i 1997 en lov, som
tillod import og en produktion af billig kopi-
medicin til Sydafrikas syge, især den del, der er
smittet med AIDS.
Som svar på dette har medicinalfirmaer, herun-
der NovoNordisk og Lundbeck, lagt sag an mod
Sydafrikas regering.

Dette mener vi, at der er noget principielt galt i.
Uden billig kopimedicin kan hovedparten af ver-
dens fattige patienter ganske enkelt ikke købe
medicin.

Vi mener ikke, at det kan være rigtigt at danske
medicinalfirmaer bakker op om en sådan retsag.
Det handler om, at fattige mennesker fratages
adgangen til livsnødvendig medicin. Livsvigtig
viden må være det globale samfunds ejendom.

Vi synes, at det er vigtigt at vi som medicinstu-
derende tager stilling i en sådan sag.
Derfor opfordrer vi jer til at tage med til
demonstartion foran NOVO Nordisk
d. 2. marts kl. 15.30, Hillerødgade 31, Nørrebro.

Vi mødes ved svingdøren her på Panum og følges
der ud. Tag din hvide kittel med!!!
Tag gerne venner og studiekammerater med!

Kærlig hilsen Maren (507) og Emma (401)
(Arrangører: AIDS-linien, AIDS-Fondet, Arbej-
derbevægelsens Internationale Forum, Hiv-Dan-
mark, Læger uden grænser, Mellemfolkeligt
Samvirke, Positivgruppen, Sydafrika Kontakt,
STOP AIDS, U-landsorganisationen Ibis)

Kære alle dykkere og in-
teresserede !
Et nyt år er startet og
PUC er blevet en rigtig

dykkerklub med bestyrelse og vedtægter.
Dette fejrer vi med at indkalde til årets første
og største

PUC INFORMATIONSMØDE
TORSDAG 1. MARTS KL. 16

i FADLs mødelokale

Dagsorden for mødet lyder som flg.:
1)Kort præsentation af PUC, fremtidsplaner, vi-
sioner og den nye bestyrelse
2)Betagende lysbilleder og fortællinger fra tidli-
gere ture og aktiviteter
3)Kommende ture i ind- og udland
4)Dykkeruddannelse (Endelig !)
5)Mulighed for indmeldelse i PUC

Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med
ligesindede studerende? Så kom til mødet !
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt
spændende? Så kom til mødet !
Hvis man gerne vil blive til hele seancen, skal
der påregnes omtrent en halvanden times tid,
men til stadig at holde sig vågen og til bekæm-
pelse af den brummende mave vil der være gra-
tis kaffe, te og kage i rigelige mængder !
Som en forsmag på mødet, kan vi kort afsløre,
hvad de kommende sæsoner byder på:
Forårstur til Kullen, Sydsveriges maritime na-
turreservat   !
8 dages tur i sommerferien til Skandinaviens
dykkermekka: Lysekil !
Dykkerkurser for studerende !
Nye spændende svømmehals aktiviteter i den
kolde årstid !
Og meget meget mere......
Kan i slet ikke vente så fås nærmere info altid
ved henvendelse til PUC@dk2net.dk eller telefo-
nisk på 40111006 (Christian, formand) eller
26184156 (Erik, næstformand).
Vel Mødt !

PAF-PANUM´S
FRILUFTS-
FORENING
GENERALFOR-
SAMLING

Vær med til at hindrer vo-
res medstuderende´s byller
i røven. Kom ud af
gæmmerne og nyd den so-
ciale flaura på panum.

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsam-
ling d.6.3 kl 16.00 i kantinen. Det skal denne
gang porienteres at PAF´s medlemmer bedes
møde op specielt BESTYRRELSEN. Hvis der
ikke mødes op vil bestyrrelses post frafalde! Det
var ikke en opfordring til at blive væk!

Kuttertur
Søndag kl. 8.00 nordhavnen, er dagen hvor du tar
en gammel sweater på og lar bare skægget stå,
det en god ide at starte på en frisk kom madding
på krogen og ta med ud og FISK. Der er få
plasser tilbage og 100 kr er prisen når PAF tar
afsted. Tilmælding sker til frmadsen@mdb.ku.dk
. Der er garanti for at skipper har taget en lille
en til kindbenet så alt er som det skal være.

INDRE ORGANER
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PANUM KANTINEN INFORME-
RER:
1. Til de satans tyveknægte på Panum Insti-
tuttet: ”Hvor fanden er vores bestik? ”. Al vores
bestik forsvinder. Bestik er til at spise med og ikke
til at spise! Prøv lige at tænk over det… Gider I ikke
at tømme jeres skuffer i kolonihavehuset og komme
tilbage med det ASAP. Sagt sødt: ”Jeg er ikke til-
freds”. Mængden af bestik er reduceret fra 600 til
100 sæt siden 1. september, så hvis I ikke vil spise
med fingerne som en anden flok indere må der ske et
eller andet - nu. Især jer sære fetich-typer der er til
Panum-gafler - hold op med det, det er noget svineri
og det er jeres skyld hvis priserne på maden stiger på
grund af nyt inventarindkøb. Anbefalingen er såle-
des: tag vores bestik op af jeres skufferne og læg det
på kantinens vogne der er spredt med løs hånd på
Panums gange, så bliver både jeres samvittighed,
Panum Kantinen og jeg glad igen. (Ja, ja så sur er jeg
jo heller ikke).
2.Til de interesserede kantinebrugere der vil være
med til at evaluere (et flot ord ikk’) Panum Kanti-
nen: Der kommer i uge 10 en tilfredshedsundersøgelse
i Kantinen hvor man kan tilkendegive sin mening om
kantinen på baggrund af et spørgeskema.
Der er i sommer skrevet kontrakt med firmaet Eurest
for kantinens daglige drift, og man vil prøve finde ud
af hvordan det går og hvad der kunne gøres bedre.
Hjælp dem med at gøre Kantinen til et ”bedre og
smukt sted”. Okay - så i hvert fald et sted med bedre
mad. Undersøgelsen vil kun løbe over en uge så grib
chancen medens du har den. Således kan du også
komme af med noget af den galde du har fået hobet
op og udrette noget konstruktivt med den. Gør det
for dig selv og for din læsemakker.
3. Til de engagerede studenter og ansatte ved
Panum Instituttet der vil gøre kantinen til fremti-
dens forbillede for hele universets kantiner: Der vil i
april måned blive afholdt et halvdags debatmøde
som skal diskutere kantinens fremtidige profil. Dette
er et møde for både studerende og ansatte og vil
fungere som en tænketank. Det er ikke et åbent
møde man kan dukke op til, men et man kan blive
udvalgt til af MSR, OF, klinikudvalgene, SU etc. Der
vil der komme nærmere oplysninger om dette i dit
MOK; så følg med i de næste numre af dette maga-
sin, læs fortsættelsen og få udløsning for din indre
spænding (det ku’ du li’!).
Peter Roy Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem af Panum Kantinen
13. sem Kbhs amt.

LÆGE-BANDEN

En kommentar til klike-dannelsen
inden for dansk sundhed.

Optagelsesritual. Overgangsrite. Examen. For dan-
ske studerende er Den Medicinske Uddannelse, hvad
soldansen var for Oglala-indianerne indtil forbuddet
i 1904. En manddomsprøve, der har til formål at
bevise de unges mod og styrke, sådan at de kan
lukkes ind i det gode selskab.
Nyt pensum
Vi har fået ny studieordning for mindre end et år
siden. Men den slags er ikke nogen let proces, for
hvad er væsentligt? Samtlige institutter, professo-
rer, studenterrådsmedlemmer, politikere og Ekstra
Blade har en mening om, hvilke emner, der skal være
indsættes i Panums yngste hoveder. Og om hvilke
navne, der skal kunnes udenad. Heldigvis eksisterer
der et samarbejde, så man i fællesskab kan finde
frem til rimelige løsninger, og derfor oplever vi sta-
dig en udvikling og revurdering af pensum.
Bølger af eksaminer
Det sørgelige er, at udviklingen begrænser sig til de
praktiske facetter af uddannelsen. Hvor mange enzy-
mer, hvilke operationsmetoder, hvor presser vi lidt
psykologi ind? Der er intet om holdningen til læge-
gerningen eller mødet med det enkelte menneske.
Det altoverskyggende er stadig bølger af eksaminer,
den ene mere hårdtslående end den anden, og kun
gennem dem kan man få adgang til det forjættede
land. Det land, hvor alle går i hvide kitler, taler et
uforståeligt sprog og klapper hinanden på ryggen,
mens de kigger på blege patienter i sterile senge.

Altings sammenhæng
Lægestanden er som en bande, hvor man skal stå
inde for noget specielt for at blive medlem. Ikke alle
kan blive lukket ind, og man risikerer at blive eks-
kluderet, hvis man ikke følger bandens æreskodeks.
“Den vestlige medicin” er ikke længere en model,
som vi benytter os af og har tiltro til. Det er blevet
den eneste model, der kan forklare altings sammen-
hæng, og det er nødvendigt at erklære troskab til
den for at kunne indgå i kampen mod lidelser og død.
Spild af tid
Der er ingen tvivl om, at vores biomedicinske forstå-
else har resulteret i mange vidunderlige opdagelser
til glæde for mennesket. Insulin til sukkeret, proton-
pumpe-hæmmere mod saltsyre i mavesækken eller
udryddelsen af kopper. De enkelte læger og faggrup-
per er heller ikke specielt sekteriske, nogle er endda
både åbne og bredt orienterede, men det er den
overordnede “mediciner-holdning” ikke. Derfor skal
vi oplæres i den rette tradition, holde os på den rene
sti og ikke spilde vores dyrebare tid på at udvide
horisonterne.
Hvor er begejstringen?
Maja fra hold 502 skrev for et par uger siden i MOK
og efterlyste sin begejstring. Det er lige så forstå-
eligt som det er sørgeligt, men det er også sandsyn-
ligt, at hun kommer til at lyse længe efter den på
Panums gange. Til gengæld kan jeg anbefale en me-
dicin, som jeg og et par andre fra GIM (Gruppen for
Integreret Medicin) har taget et par gange. Senest
var i fredags, hvor vi på opfordring fra en annonce i
MOK var til foredrag med en australsk shiatsu-mas-
sør, Jeremy Halpin. Jeg ved stadig ikke helt, om jeg
tror på energi i meridian-baner og taoistiske princip-

per om at “gøre uden at gøre”, men det var fanta-
stisk inspirerende.
I virkeligheden
Han stod for den ydmyge holdning, at en læge skal
kende til så mange behandlingsformer som muligt,
sådan at hun kan råde og henvise til det, der lige
præcis passer den enkelte patient. Der findes nemlig
kinesiske, homøopatiske og endda religiøse model-
ler, der kan forklare sammensætningen af homo sapi-
ens.  Nogle af dem kan oven i købet klare helbredelse
af patienter med fx fibromyalgi og kronisk trætheds-
syndrom, som ellers ofte diagnosticeres til en mel-
lemting mellem hypokondri og mangel på transmitter-
substans. Men ligesom biomedicinen er det kun mo-
deller af virkeligheden, og modeller har deres natur-
lige begrænsning. Netop derfor er det vigtigt at blive
fortrolig med de forskellige modeller - for at få et
nuanceret billede af mennesket.
Læge-banden
Den fortrolighed får man af at stifte bekendtskab
med det fremmede, de pudsige behandlinger og de
umiddelbart ulogiske teorier. Ikke kun ved at have
en smule tidlig patientkontakt. Desværre er der ikke
tid til den slags snak, heller ikke på nyeste udgave af
Den Medicinske Uddannelse. Man skulle jo gerne
komme igennem den store eksamen og accepteres af
læge-banden.
Dan Brun Larsen
Hold 604 - danbrun@dbs.dk

Debat

Husgruppen præsenterer

SEMESTERSTARTSFEST
Følgende universer vil udbrede sig for dine sanseorganer :
Først vil du blive suget ind  i COWBOY-GALAKSEN, hvor du skal bevise, at du er
berettiget til MOBILOS.
Dernæst vil enhver piges (M/K) vådeste drøm gå i opfyldelse i AUTOVÆRKSTEDET,
hvor mænd er mænd og kvinder hænger på væggen.
Prøv dernæst studenterklubbens hjemmebyggede tidsmaskine (Fægyden), og bliv ført

tilbage til plateau-skoene og discoens barndom : 70’ERNE.
Alt dette kan blive med dig  i centrum

Lørdag d. 3/3 01 fra kl. 22
i Studenterklubben

Billetter sælges til den nette pris af 40 Dkr (ingen svenske, sorry)
Tirsdag d. 27/2 01 kl. 16-17
Samt efterfølgende onsdag, torsdag og fredag i baren mellem 11 og 17 (eller så
længe lager haves)

Billetter sælges kun til personer med gyldigt mediciner-
studiekort. Kun en billet pr. person
Med venlig hilsen
Husgruppen (kom glad, kom hurtigt, kom nu)

ØVELOKALE PÅ PANUM
Studenterklubben råder over et øvelokale som stilles til rådighed for bands på panum. Det er på tide at den
nye sæson startes op, så der annonceres hermed efter nye bands.
For at blive indstillet til at få en tid i øvelokalet skal bandet indeholde mindst en medicin studerende.
Både nye og gamle bands skal indsende ansøgninger for at komme i betragting.
Ansøgningen skal indeholde: Bandets navn.Antal medlemmer.Antal medicin studerende, samt dokumenta-
tion for dette. Bandets stilart.
Lidt om bandet generelt, hvem er i, hvad vil i, hvor langt tid har i spillet, mv.
Ansøgnings frist. Ons. 15/03-01
Sendes til studenter klubben, mrk. Bandrum.
Spørgsmål kan rettes til:
Studenterklubbens kontaktperson:
Nicolai Renstrøm
24 408605
mail: docstrom@mdb.ku.dk
Bandrummets kontaktperson:
Jonas Torp
36 963086
mail: torp@mdb.ku.dk

INDRE ORGANER & DIALOG
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Helikopterlæge 

        Hør om arbejdet som læge    Charlotte Barfod 
        ved helikoptertjenesten og Stabslæge 
         hør om de specielle   Torp Svendsen  
           medicinske problemstillinger 

        man må løse    Auditorium Haderup 
      Onsdag d. 28. feb. 
      Klokken 1600 
    

ALT OM RE-
VYEN OG AN-
MELDELSE I
NÆSTE UGES
MOK.

Så I må bævre i
buksen en uge
endnu ;-)
MOK-red/Jon

og alt om festen
bagefter... go'
røv

BAGSIDEN


