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Udgives af FADLog Det Medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

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: PAF

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 18 , årgang 33 udkommer
16.00 GIM holder generalforsamling i 9.2.3

Torsdag:
Og det var kampdag...
20.00 P8'n viser "Slip hestene løs"

Fredag:
16.00 PAF holder generalforsamling i
kantinen

Lørdag:

Søndag:
17.05 Så starter det vi har ventet på i
månedsvis. Byens Hold FCK tager imod aab
i Parken, nu med tag. FORZA FCK

Mandag:
14.00 MOK's DEADLINE
16.00 SATS traume foredrag i AUD 2 på
Riget

Tirsdag:
16.00 MSR holder fællesmøde i 1.2.15.
ALLE ER VELKOMNE!!!

Denne redaktion

MOK

2001
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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

SAG MØDE 01-03, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 7.
FEBRUAR 2001 STED LILLE
MØDESAL, PANUM INSTITUTTET
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Henrik H. Frederiksen,
Bjarke Brandt Hansen, Poul Jaszczak, Anders Klahn,
Lene Krenk, Shruti Mathur.
Endvidere deltog Bo Biering-Sørensen (suppl.), Grete
Rossing.
Afbud Pernille Due, Niels Høiby.
Fraværende Asger Dirksen.

Dagsorden
1.Godkendelse af dagsorden
2.Valg af næstformand (student)
3.Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalget (studielederen er født
lærermedlem)
4.Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2 studenter-
repræsentanter til ruskursusudvalg
5.Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenter-
repræsentanter til dispensationsudvalg
6.Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3 studenter-
repræsentanter til evalueringsudvalg
7.Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenter-
repræsentanter til pædagogisk arbejdsgruppe
8.Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3
studenterrepræsentanter til kvalitetssikringsudvalg
 9.Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2 studenter-
repræsentanter til international arbejdsgruppe
10.Udpegning af studenterrepræsentanter til OSVAL
og VKO udvalg
11.Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærerrepræsentanter,
1 studenterrepræsentant, 1 yngre læge
12.Fastsættelse af mødedatoer for forårssemestret
2000 (fast mødedag)
13.Eventuelt
Indledningsvis bød studielederen velkommen til næv-
nets nye studentermedlemmer og redegjorde samti-
digt for næstformandens opgaver.
ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
ad 2 Valg af næstformand
Bjarke Brandt Hansen blev foreslået og valgt.
ad 3 Valg af studenterrepræsentant til
koordinationsudvalget (studielederen er født lærer-
medlem)
Bjarke Brandt Hansen blev foreslået og valgt.
(Koordinationsudvalget består af studielederne for
Folkesundheds-videnskab, Humanbiologi, Medicin,
MPH, Odontologi samt ph.d. studienævnet. Fra hvert
af studienævnene vælges tillige en studenter-
repræsentant).
ad 4 Valg af 2  lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til ruskursusudvalg
Lærerrepræsentanter: Finn Bojsen-Møller, Poul
Jaszczak.
Studenterrepræsentanter: Bue Juvik, Katrine Arp
Jeppesen.
ad 5 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til dispensa-
tionsudvalg
Lærerrepræsentanter: Birthe Glenthøj, Steen Sejer
Poulsen.
Studenterrepræsentanter: Lene Krenk, Bue Juvik.
(Suppl.: Birgitte Rode).
ad 6 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 3
studenterrepræsentanter til evalueringsudvalg

Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen,
Pernille Due.
Studenterrepræsentanter: Katrine Bagge Iversen,
Henrik H. Frederiksen, Thomas Juul. (Suppl. Anders
Klahn).
Tilknyttede: Nina Grosman (konsulent).
 ad  7 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til pædagogisk arbejds-
gruppe
Lærerrepræsentanter: Pernille Due, Poul Jaszczak.
Studenterrepræsentanter: Bo Biering-Sørensen, Si-
mon Serbian.
Knut Aspegren er tilforordnet arbejdsgruppen.
ad  8 Udpegning af 3 lærerrepræsentanter og 2-3
studenterrepræsentanter til kvalitetsudviklings-
udvalg
Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen,
Asger Dirksen, Torben Schroeder.
Studenterrepræsentanter: Shruti Mathur. Der sup-
pleres med studenter-repræsentation fra klinik-
udvalgene.
Professor Knut Aspegren er tilforordnet udvalget.
ad   9 Valg af 2 lærerrepræsentanter og 2
studenterrepræsentanter til international
arbejdsgruppe
Lærerrepræsentanter: Jørgen Hedemark Poulsen
(fmd.), Niels Høiby.
Studenterrepræsentanter: Lene Krenk,.
Jørgen Hedemark Poulsen opfordres til at indkalde
arbejdsgruppen med henblik på forelæggelse af
arbejdsplan for det kommende år.
ad 10 Udpegning af studenterrepræsentanter
til OSVAL og VKO udvalg
Lærerrepræsentanter i OSVAL: Jan-Helge Larsen,
Per Hellung-Larsen, Jesper Brahm, Niels Henry
Secher,Inge Lis Kanstrup, Finn Ursin Knudsen, Steen
Larsen.
Studenterrepræsentanter: Christianne Eickhoff, Ca-
roline Nielsen.
Lærerrepræsentanter i VKO: Nils Brünner, Finn Boj-
sen-Møller, Birthe Glenthøj.
Studenterrepræsentanter: Lisbeth Ludvigsen.
ad 11 Kvote II optagelsesudvalg: 2 lærer-
repræsentanter, 1 studenter-repræsentant, 1
yngre læge
Det nuværende udvalg fortsætter.
ad 12 Fastsættelse af mødedatoer for forårs-
semestret 2000 (fast mødedag)
Følgende mødedatoer blev fastsat for foråret 2001:
21. februar, 14. marts, 4. april, 25. april, 16. maj, 6.
juni, 27. juni – alle dagene kl. 15-17.
Der vil herudover blive behov for at indkalde til
ekstraordinære møder.
ad 14 Eventuelt
Bjarke B. Hansen spurgte om der var bevilget forhold-
vis flere lærerkræfter til odontologi end til medicin i

MOK & STUDIET

BIG BROTHER LUKKER
UFRIVILLIGT BIG MO-
THER
Hmm verden er forunderlig. Efter at MOK's store tv
satsning Big Mother havde været i luften 3 1/2 dag
mente en medicinstuderende, at hun ville kontakte
vores lillebror kanal TvDanmark og Big Brother.
Dette resulterede i, at vi høfligt blev ringet op hol-
det bag TV-unikummet.
FANDEDME JA, tænkte vi, nu bliver vi sagsøgt.
Det bliver den lille mands kamp mod det store stygge
system. Vi bliver nogle af de stakler man altid kan
læse om i Ekstra Bladet. Men næh nej Big Brother
synes derimod at vores initiv (bevidst stavet sådan)
var helt og aldeles fremragende og ville frygtelig
gerne lave et indslag om Big Mother til et eller
andet talkshow.
FANEDME NEJ sagde vi, hvis de ikke en gang kan
finde ud af at stævne os ordentligt, så spiller vi ikke

med. Så hele redaktionen blev stemt hjem søndag
morgen, undertegnede endda 3 gange (ja det er hårdt
at være chef...)
Så vi har mere eller mindre frivilligt kappet vores
broadcast linie til omverdenen, men bare rolig inden
længe genopstår MOK-TV "Vorsprung durch technik"
under mottoet:
Dummere end BAREN, kedeligere end BIG
Brother. Så glæd dig!!!

WWW.henretpeterlundin.com

Ovenstående er ugens link. En forening stiftet af den
tidligere cigaretsmuglerdømte bokser og mensale-
der Mark Hulstrøm, der kort sagt vil have en særlov
fra Folketinget, så man kan henrette Peter Lundin.
Deres debatforum er specielt et besøg værd.
Jeg håber en dag det bliver muligt at transplantere
hjerner, hvor minumskravet er en IQ på 85.

MOK-red/Jon

VORES MOK OG
HELE VERDENS

Husk at du som altid kan
downloade ugens MOK som pdf-
fil på www.studmed.ku.dk/mok
allerede tirsdag morgen.
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basal humanbiologi. Poul Jaszczak svarede at  dette
ikke var tilfældet.
Liste over studienævnets medlemmer 1. febr. 2001
til 31. januar 2002 vedheftet.
ref.   Grete Rossing

MEDLEMMER OG SUPPLEANTER
I STUDIENÆVN FOR MEDICIN
PR. 1.2.01

MEDLEMMER
Klinik:
Overlæge, dr. med. Poul Jaszczak, Gyn/obs afd. KAS
Herlev
Professor, dr.med. Asger Dirksen, Lungemedicinsk
Afd. Y, KAS Gentofte
Teori:
Lektor, dr. med. Finn Bojsen-Møller, Medicinsk Ana-
tomisk Institut
Adjunkt Pernille Due, Institut for Folkesundhed-
svidenskab
Paraklinik:
Professor, dr. med. Niels Høiby, Institut for medi-
cinsk mikrobiologi & immunologi
Forenede medicinske fagråd:
Stud. med. Bjarke Brandt Hansen
Stud. med. Anders Bo Klahn
Stud. med. Shruti Mathur
Stud. med.  Lene Krenk
Stud. med. Henrik Højgaard Frederiksen

SUPPLEANTER
Klinik:
Overlæge, dr. med. Birthe Yding Glenthøj, Psykia-
trisk afd., Bispebjerg Hospital
Professor, dr. med. Jørgen Rask Madsen, Medicinsk
gastroenterol. afd., KAS Herlev
Teori:
Ext. Lektor, Jens Bülow, Klinisk Fysiologisk afd.,
Bispebjerg Hospital
Lektor Klaus Witt, Institut for Folkesundhedsviden-
skab
Paraklinik:
Lektor Nina Grosman, Farmakologisk Institut
Forenede medicinske fagråd:
Stud. med. Birgitte Schou Rode
Stud. med. Simon Møller Jørgensen
Stud. med. Mads Aage Kristensen
Stud. med. Bo Biering-Sørensen
Stud. med. Lisbeth Ludvigsen

SAG MØDE 01-02, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 31.
JANUAR 2001  STED LILLE
MØDESAL, PANUM INSTITUTTET
TilstedeFinn Bojsen-Møller,  Pernille Due, Nina
Grosman (suppl. for Niels Høiby), Poul Jaszczak, Alek-
sander Krag, Lisbeth Ludvigsen, Klara Naver, Si-
mon Serbian (suppl. for Bjarke Brandt Hansen).
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Gitte Birkbøll, Marianne Jakobsen,
Annette Jørgensen, Grete Rossing.
Under personsager deltog Ulrik Bodholt (studievej-
leder).
Afbud Asger Dirksen, Bjarke Brandt Hansen, Niels
Høiby, Jens Ulrik Jensen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-01
4. Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen
b. 3.-5. semester
c. Cellebiologi
5. Meddelelser
6. Eventuelt
ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev tilføjet pkt. 4. c. Celle-
biologi og herefter godkendt.
ad 2 Personsager
Meritoverførsel statistik: Studienævnet vedtog, at
såfremt undervisning og eksamen/tentamen er inte-
greret afvises merit for delelementer. Indstilling fra
Jørgen Hilden følges.
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i
anatomi II på 5. semester blev drøftet. Da der ikke
forelå tungtvejende grunde undersøges tidligere prak-
sis inden stillingtagen.
En ansøgning om genoptagelse af en sag med henvis-
ning til nye oplysninger blev imødekommet, idet

studienævnet fandt, at de nye oplysninger var en
sådan karakter, at de berettigede til genbehandling
af sagen. – Den studerendes ansøgning om tidsfrist-
forlængelse samt tilladelse til et 4. eksamensforsøg
i biokemi blev imødekommet grundet særlige for-
hold.
En ansøgning om tidsfristforlængelse samt genta-
gelse af 12. semester blev imødekommet. – Den stu-
derende indkaldes til samtale hos studielederen.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 01-01 blev godkendt.
ad 4 Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen.
Pernille Due efterlyste afsnit om konsekvenser af
forskellige sygdomme. – Det blev påpeget, at
detaljeringsgraden i målsætningerne burde være ens-
artet for semestrene. Studentergruppen udtrykte
tilfredshed med at målene for kemi og basal human
biologi var beskrevet detaljeret.
Det blev drøftet evt. at opdele målbeskrivelsen i 2
publikationer: én indeholdende overordnede mål og
indhold i de enkelte dele samt én der i detaljer angi-
ver indholdet i hvert enkelt semester.
Målbeskrivelsen skal være fakultetets varedeklara-
tion; den skal være vejledning for den enkelte stude-
rende; vise underviserne hvordan studiet hænger sam-
men og hvem der er interessenter på de enkelte
semestre. Endvidere skal målbeskrivelsen være op-
slagsværk og invitation til selvstudium på alle ni-
veauer.
Finn Bojsen-Møller foreslog, at de kliniske afdelin-
ger udarbejdede checklister for de færdigheder, der
skal opnås under kliniske ophold. – Studienævnet bør
opstille krav for minimumsfærdigheder.
Vedrørende opbygning af målbeskrivelse/målsætning
kunne denne bestå af en generel del samt en del
indeholdene studiets 4 dele, hvor indledningen til de
enkelte dele beskriver delens karakteristika og der-
efter semestrenes opbygning, mål der skal nås og
hvad de peger frem mod. Som bilag kunne tilføjes
færdighedslister. – Målbeskrivelsen bør være et værk-
tøj, som kan stå alene.
Det blev besluttet at udvide arbejdsgruppen med
medlemmer af studienævnet mhp sikre, at studie-
nævnets drøftelser indgår i arbejdet. Finn Bojsen-
Møller, Poul Jaszczak og Birthe Glenthøj vil indgå i
relevante områder.
1. semester. I de overordnede mål for 1. semester
mangler kemiens funktion. Der blev spurgt til formå-
let med at kunne redegøre for konfigurations- og
foldningsforhold.
2. semester. Ingen kommentarer.
3.-5. semester. Tages op ved næste møde.
b. 3.-5 semester.
Bjørn Quistorff deltog under dette punkt. Der blev
gjort opmærksom på, at skema og tabel materiale
ikke var opdateret. Studienævnet fandt, at 3. seme-
ster så fornuftigt ud dog fremgik indholdet i SAU 12
og SAU 24 ikke af det fremsendte materiale. Finn
Bojsen-Møller gav udtryk for bekymring over det
store curriculum.
For normal anatomi og patologisk anatomi var der
lagt op til en fælles spotprøve. – På 5. semester var
patologisk anatomi lagt som et ”blokkursus” med et
forløb over 10 uger. Volumenmæssigt var den stør-
ste del af patologisk anatomi lagt i dette blokkursus,
hvorfor størstedelen af faget ville blive evalueret på
5. semester. – Studienævnet ønskede ingen særskilt
eksamen i patologisk anatomi. Faget evalueres sam-
men med de øvrige fag på semestret.
Studienævnet udbad sig en detaljeret beskrivelse af
semestrenes opbygning og indhold (svarende til ma-
terialet som er modtaget for cellebiologi, dvs over-
skrifter for forelæsninger, indhold i SAU m.m.).
Semesterudvalget foreslog en mundtlig/praktisk
prøve på 3.semester. På trods af, at der ifølge stu-
die- og eksamensordningen er der tale om en skrift-
lig prøve på 3. semester var studienævnets indstil-
ling til en mundtlig/praktisk prøve positiv.
Flere forslag til hvordan en integreret eksamen kunne
se ud blev drøftet.
Studielederen konkluderede, at rammerne for 3.-5.
semester var taget til efterretning og det fremlagte
forslag kunne med studienævnets bemærkninger danne
grundlag for det videre arbejde. Udvalget blev an-
modet om at fremsende opdateret skema- og tabel-
materiale til studienævnet.
b. Cellebiologi.
Fra Lars Kayser var modtaget skrivelse vedrørende
tilrettelæggelse af eksamen i cellebiologi. 2.

Semesterudvalget havde fundet at ”Modified Essay
Questions” (MEQ) ville være den eksamensform, der
bedst afspejlede læremål og undervisningsforløb. –
Studienævnet ønskede at semesterudvalget arbej-
dede på at gøre faget og dets eksamen integreret og
at man ved retning af en opgave anvendte én eksami-
nator og én censor. Studenterrepræsen-tanterne
fandt, at med en rettenøgle/mønsterbesvarelse burde
dette være muligt. Et flertal i studienævnet ønskede,
at det skulle ske fra den førstkommende eksamen.
Studienævnet har tidligere givet udtryk for utilfreds-
hed med at kurset ikke var integreret. Ved integre-
rede kursusforløb skal de indgående fag være inte-
grerede og eksamen/tentamen skal være integreret.

ad 5 Meddelelser
Studielederen meddelte at der d. 30. januar

2001 var afholdt møde mellem dekanen og studie-
lederne. Der er afsat midler til en udviklingspulje,
hvorfra der søges om midler til videomaskiner, ind-
retning af PC-arbejdsstationer, evaluering, IT-under-
visning (bl.a. fjernundervisning).

Kvotefastsættelse for år 2001. Fra Under-
visningsministeriet var modtaget meddelelse om
kvotefordeling for optaget i 2001. For medicin er
fordelingen 80% i kvote I og 20% i kvote II. Ifølge
skrivelsen har ministeriet fulgt universitetets ind-
stilling om fordelingen for 2001.
Udenlandske læger. Sundhedsstyrelsen har udarbej-
det et nyt regelsæt, hvor der ikke længere stilles
krav om danskprøve, men hvor det ved en OSCE
afgøres, om kundskaberne er gode nok.
Kursus i pædagogik for studenterundervisere. Simon
Serbian meddelte, at Det Medicinske Studenterråd i
samarbejde med Laboratorium for Kliniske Færdig-
heder og Studienævn for Medicin havde afholdt et
kursus i pædagogik for studenterundervisere. Kurset
havde været en stor succes og vil blive gentaget og
der var endvidere planer om overbygningskurser.
Syge- reeksamen i miljø- og arbejdsmedicin. Lisbeth
Ludvigsen refererede forskellige utilfredsstillende
forhold ved det netop afholdte eksamen i miljø- og
arbejdsmedicin: forkerte oplysninger fra eksamens-
kontoret, manglende sider i det udleverede kompen-
dium, tidnød pga de manglende sider. Vedrørende
brevene fra eksamenskontoret er det administrativt
problem, som Leif Christensen har taget sig af. Ved-
rørende de øvrige forhold vil Pernille Due tagen sa-
gen op i instituttets undervisningsudvalg. Studie-
administrationen har fra en studerende modtaget af
skrivelse vedr. ovennævnte – kopi fremsendes til
Pernille Due.
Bekendtgørelser. Fra Undervisningsministeriet var
modtaget meddelelse om ny eksamensbekendtgørelse
samt ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-
relse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved de
videregående uddannelser. Bekendtgørelserne er til-
gængelige på Undervisningsministeriets hjemmeside
under Love og regler på følgende adresse: http://
www.uvm.dk/lov/bek/2000/0001014.htm
ad 6 Eventuelt
Studielederen takkede de afgående studenter-
repræsentanterne for godt samarbejde.
Ref.  Grete Rossing

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
18. JANUAR 2001 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor
Kjeld Lyngborg, lektor Folmer Elling, overlæge Hen-
rik Permin, lektor Viggo Jønsson, overlæge Helle
Aggernæs, stud. med. Christian August Engell (11.
sem.), stud. med. Katrine Bagge Iversen (9. sem.),
stud. med. Anne-Marie Glargaard (8. sem), sekretær
Rita Dalhammer, studentersekretær Laura L. John-
sen
Fraværende: prof. Knut Aspegren, prof. Olaf
Paulson, lektor Henrik Arendrup, stud. med. Inger
Johanne Poulsen (13. sem), stud. med. Sven Pörksen
(13. sem.), stud. med. Susanne Skovgaard Hansen
(12. sem), stud. med. Peter Plomgaard (10. sem.),
stud. med. Henriette Jensen (7. sem.), stud. med.
Morten Vester-Andersen (7. sem., RAS)
DAGSORDEN:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Formanden oplyser, at han er blevet formand for
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sundhedsuddannelsesrådet, der rådgiver undervis-
ningsministeren.
Der er kommet en ny medarbejder i sekretariatet.
Efter puljemedarbejderen er gået på efterløn er
direktionen søgt om en opnormering og omstruktu-
rering af timerne i sekretariatet. Stillingen er
halvtids og deles med LKF, således at 12 timer er
i sekretariatet og 6 timer i LKF.
4. Meddelelser fra studienævn mm
Følgegruppen holder snart møde, hvor der skal
gøres status over semesterudvalgenes arbejde. Der
kommer en ny formand for 10.-12. semester-
gruppen.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Der er udsendt materiale til 8.-13. semester samt
undervisere. 7. semester mangler endnu; ifølge
prognosen skal der muligvis nedlægges et hold i
foråret. På 9. semester er der enkelte over-
bookinger og på 11. semester er der 13 på hvert
hold. På 12. semester blev der ikke brug for det
ekstra oprettede hold.
Formentlig skal de tre klinikudvalg fremover sende
fire studerende til Næstved på 13. semester.
På grund af renovering af auditorier i Syd-
komplekset er der store problemer med at skaffe
undervisningslokaler til afd. L´s klinikker. Viggo
Jønsson går videre i forsøget på at skaffe egnede
lokaler.
6. Meddelelser fra semestrene
7.: Tutor på RAS har indsamlet og sammenfattet
de første studerendes evalueringer. Afdelingerne
bliver evalueret flot.
9.: Spørger til klagen, der blev sendt til professor
Tom Bolwig. Den ligger fortsat hos ham og
sekretariatet afventer svar.
7. Mødedatoer F2001
Følgende datoer aftales:
22. februar,
22. marts,
19. april,
17. maj,
14. juni,
23. august.
8. Evt.
Intet til dette punkt.
KAGE: Kjeld Lyngborg tager kage med på mødet
den 22. februar 2001
Referent: Studentersekretær Laura L. Johnsen

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 underskrives, før du bliver ind-
kaldt 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

VALG TIL
STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET
RIGSHOSPITALET
Alle interesserede studerende
tilknyttet Klinikudvalget
Rigshospitalet, indkaldes hermed
til valg af studenterrepræsentanter.
7. semester opfordres meget til at
finde enrepræsentant fra RH/FH
samt en fra RAS.

Klinikudvalget varetager den
praktiske planlægning af den
decentrale kliniske undervisning.
Vi holder møde hver måned, hvor vi
diskuterer undervisningen, og de
problemer, der opstår ved
afviklingen af undervisningen.

Studentergruppen i klinikudvalget
har i dag følgende sammensætning:

Medlemmer:
Susanne Skovgaard Hansen (13.
semester)
Christian Engell (12. semester)
Peter Plomgaard (11. semester)
Katrine B. Iversen (10. semester)
Anne-Marie Glargaard (9. semester)
Henriette Jensen (8. semester)
Morten Vester-Andersen (RAS, 8.
semester)

Valget afholdes torsdag d. 22.03.01
kl. 14.30 i grupperummet i LKF.

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

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

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

Fredag 15 – 16 12 – 15 Jes Braagaard

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

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

Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

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

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK gælder den, hvad enten du har læst den
eller ej!

Så for din egen skyld - læs det
dog !!!
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BEITOSTØLEN 2001

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

SU-REGLER
(MÅSKE NYT FOR DIG)
1. januar 1996 trådte den ny SU-reform i kraft.  Denne
reform omfatter alle studerende der er begyndt på
deres første videregående uddannelse efter 15/3/1988.
Studerende der er begyndt på deres første videregå-
ende uddannelse før 15/3/1988, er som hovedregel
ikke omfattet af SU-reformen.  Enkelte nyoptagne
vil være omfattet af „den gamle SU-ordning“.
Næsten alle nyoptagene bliver tildelt klip svarende
til gennemførelse på normeret studietid (77 klip),
samt 12 tillægsklip til en evt. forsinkelse. Hvis du

Med venlig hilsen
Studievejledningen

tidligere har læst på en anden videregående uddan-
nelse trækkes de eventuelt udbetalte klip fra.

Du skal ikke søge om at få udbetalt tillægsklip ved
dumpet eksamen eller hvis du ikke er fagligt forbe-
redt til at kunne gå til eksamen.  I stedet bruger du
af dine tildelte klip. I første omgang bruger du evt de
opsparede ekstra klip og herefter af dine tillægsklip.
EKSEMPEL:  Søren har taget vagter og har kun-
net framelde 4 klip.  Han dumper desværre ek-
samen og bliver forsinket ½ år.  I sidste ende
bruger han derfor 2 tillægsklip (6 md. minus de
4 md. opsparet).

Studieaktivitets kravene går ud på, at det er tilladt
at være 1 år forsinket – eksamens mæssigt set før
man bliver erklæret inaktiv (og dermed ikke får SU).
Det vil sige at stipendiekontoret stopper med at
udbetale SU klip et år efter du skulle have bestået
din eksamen. Stipendiekontoret ser dog ikke på hvor
mange år du har læst, men kun på hvor mange klip du
har fået udbetalt. For eksempel kan man godt blive
mere end et år forsinket – målt i forhold til
immatrikulationstidspunktet – hvis man på et tidli-
gere tidspunkt har sparet klip op. EKSEMPEL: Sø-
ren har dumpet sine 6. sem. eksaminer Han har
nu læst i 4½ år men har meldt klip fra svarende
til 1½ år og har dermed kun fået udbetalt klip
svarende til 3 års studier. Han har hermed SU til

at være yderligere ét år om at bestå sine 6. sem.
eksaminer.  Stipendiekontoret kontrollerer normalt
ikke om du har været holdsat, men kun om du har
bestået eksamen.

Hvis du har født efter 1/4/95, kan du som kvinde få
tildelt 12 ekstra klip.  Disse klip kan du vælge at få
udløst som enkeltklip, eller som dobbeltklip (skal i
så fald udbetales i perioden fra 2 måneder før fødslen
til 6 måneder efter).  Som nybagt far kan du fra 1/1/
96 få tildelt 6 ekstra klip hvis du får barn herefter.
Dem kan du også få som dobbeltklip.

Disse regler skulle gøre det nemmere for både dig og
Stipendiekontoret. Hvis du har yderligere generelle
spørgsmål er du velkommen til at komme forbi Studie-
vejledningen. Hvis det er meget specifikke spørgs-
mål om hvor mange klip du har brugt eller der er
gået helt koks i det kan du med fordel kontakte
STIPENDIEKONTORET direkte på tlf.: 33 14 15 36

Fase I
ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42

Her er semestrets første åbningstider for marts må-
ned ud.
Åbningstiderne for resten af semestret følger senere.
Vi ses i kælderen. Studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Onsdag 7.3 12 - 16 CJ
Fredag 9.3 12 - 16 UTG
Mandag 12.3 12 - 16 CJ
Onsdag 14.3 10 - 14 CJ
Fredag 16.3 11 - 14 UTG
Mandag 19.3 12 - 16 CJ
Onsdag 21.3 12 - 16 UTG
Fredag 23.3 11 - 15 UTG
Onsdag 28.3 10 - 14 CJ
Fredag 30.3 10 - 15 UTG

UTG: Uffe Trolle Gronemann
CJ: Christine Jensen
Ret til ændringer forbeholdes - check altid opslag på
døren til studiesalen.
Adgang kun ved forevisning af gyldigt studiekort.

OSVAL I FORSIDER

Fredag den 2. marts 2001 udløb
afleveringsfristen for forsider til
forårssemesterets  OSVAL I opgaver.

Hvis du er en af dem der endnu mangler at aflevere
din forside, så se at få det gjort snarest! Forsider
kan afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet,
hvor forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

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.

Til drengene -mums

Fase II
OSVAL II FORSIDER

Den 1. marts 2001 udløb
afleveringsfristen for forsider til
forårssemesterets OSVAL II opgaver,
hvis du forventer at gå til eksamen i
OSVAL II i denne eksamenstermin.
Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.
Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

OSVAL II
Som du måske allerede ved, er OSVAL II i studie-
planen skemalagt på 10./11. semester, men du har
mulighed for at påbegynde opgaven på 8. semester.

OSVAL II opgaven adskiller sig bl.a fra OSVAL I ved
at være dobbelt så stor målt i studietid og vejleder-
ressourcer (8 uger og 20 vejledertimer).
Du skal med OSVAL II demonstrere på et videreud-
viklet fagligt niveau en indsigt og en færdighed i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige proces’ faser.
OSVAL II bedømmes ved en mundtlig karaktergiv-
ende eksamen og bedømmes af eksaminator (vejle-
der) og en ekstern censor.
Der vil ikke blive udgivet et særskilt emnekatalog
for OSVAL II, men i emnekataloget for OSVAL I (&
II) vil du finde „mærkede“ emner (markeret med en
*) og (evt.) særskilte emner, der kan bruges som

emner til en OSVAL II-opgave. Du kan også selv
finde et emne og en vejleder, idet vejlederen dog
skal opfylde visse kriterier, som er nærmere omtalt
i betænkningen. Når du starter på din OSVAL II
opgave, skal du aflevere en forside med angivelse af
emne/titel samt vejleder i OSVAL-sekretariatet.
Forsiderne findes i de grønne skuffer udenfor sekre-
tariatet.

Den undervisningsfri periode på 10. semester er i
forårssemesteret 2001 placeret således:
7. maj – 29 juni 2001.
Den undervisningsfri periode på 11. semester er i
forårssemestret 2001 placeret således:
21. maj – 29. juni 2001.
Du kan læse mere om OSVAL II i lektionskataloget,
OSVAL II-betænkningen og emnekataloget for
OSVAL I & II, der kan rekvireres hos OSVAL-sekre-
tariatet.
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LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende.  Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse , IV-
adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU.  Man
kan også træne undersøgelsesteknik indenfor oto-
rhino-laryngologi samt oftalmoskopi.  For at kunne
øve i laboratoriet forudsætter det at man har modta-
get undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.
Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge
Medline samt benytte vores forskellige medicinske
programmer.  Endelig råder LKF over et lille biblio-
tek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bø-
ger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt
diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læse-
lokalerne mod deponering af studiekort.  LKF er
beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit
5404, med følgende åbningstider:

Hverdage Weekend
Læselokaler     8-20     9-17
PC-sal   15-20     9-17
Laboratorier   16-20     9-17

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 RH’s kapel.

Laboratorium for Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Kurser I LKF - Foråret 2001

Dato Emne Tidspunkt Pladser
7/3 Genoplivning 16.30-19.00 1
8/3 IV-adgang 16.15-17.45 -
8/3 IV-adgang 18.00-19.30 4
13/3 Genoplivning 16.30-19.00 6
14/3 Genoplivning 16.30-19.00 4
15/3 Kateter 16.15-17.45 1
15/3 Kateter 18.00-19.30 2
20/3 Genoplivning 16.30-19.00 5
21/3 Genoplivning 16.30-19.00 6
22/3 Sutur 16.15-17.45 3
22/3 Sutur 18.00-19.30 6

27/3 Gynækologi 16.30-19.00 6
28/3 Genoplivning 16.30-19.00 6
29/3 IV-adgang 16.15-17.45 6
29/3 IV-adgang 18.00-19.30 6
3/4 Kateter 16.15-17.45 *
3/4 Kateter 18.00-19.30 *
5/4 Sutur 16.15-17.45 *
5/4 Sutur 18.00-19.30 *
17/4 Genoplivning 16.30-19.00 *

Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II.
Tilmelding til ovenstående kurser kan på tlf. 35 45
54 07 på hverdage kl. 15-20 og i weekenden kl. 9-17,
eller ved personligt fremmøde i PC-salen i LKF in-
denfor samme tidsrum.  Kurserne åbnes for tilmel-
ding 4 uger før kursusdagen; kurser markeret med *
er ikke åbne for tilmelding endnu.  Hvis man udebli-
ver uden at melde afbud vil man få karantæne for
deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret!

Studietilbud
OPLEV
HJERNEMADSEN
IN VIVO I
LUNDSGAARD
AUDITORIET.

Landforeningen til Bekæmpelse af Hjernesygdomme
deltager i den årlige internationale ”Brain Awareness
Week” (HjerneUgen) med en række arrangementer
fra 12-18 marts 2001. Ideen bag HjerneUgen er at
informere offentligheden om den normale hjerne, om
hjernesygdomme samt de fremskridt, der sker på
hehandlingsområdet af hjernesygdomme.
Åbningsmødet foregår på Panum med deltagelse af
pressen og hvor HjerneMadsen vil koordinere aktivite-
terne. Hele hjerneugens program kan ses på
www.hjerneforum.dk
Åbningsmøde
Panum - Lundsgaard auditoriet
Mandag 12. marts kl. 16 - 18
Hjernesang (Balling & Krøjholdt)

1.Velkomst til Den Ustyrlige Hjerne (Karsten
Ellemann)
2.Præsentation af deltagere (HjerneMadsen)
3.Forstyrrede mentale bevægelser (Morten Birket-
Smith)
4.Sæt strøm på hjernen - fremtiden i bevægelse ?
(Karsten Ellemann)
5.Den svingende hjerne (Morten Møller)
6.Hjernesang (Balling & Krøjholdt)
7.Hvorfor falde i søvn ? (Jørgen Alving)
8.Stoffer: er det hjernen eller kemien, der styrer ?
(Henrik Rindom???)
9.PLENUM om ustyrligheden forsøgt styret af
HjerneMadsen
-   PAUSE  20 min.  -
1.Eftertanker om ustyrlighed ved HjerneMadsen?
2.Hjernesang (Balling & Krøjholdt)
3.Monolog om den ustyrlige, kreative hjerne (Dal-
ager)
4.Hjernesang (Balling & Krøjholdt)
5.Afslutning (Karsten Ellemann)

 
HUSK:

Fredag den 9. marts kl. 12.05-13.00
Møde ang. andagtrummets fremtid
Sted: Studenterpræstens kontor

Onsdag d. 14. marts kl. 19.30
Fysikvidenskabens drivkræfter: Gud og
science fiction?
Cathrine Hasse, antropolog, Ph.d.
Seniorforsker ved Dansk Humanistisk
Forskningsråd
Sted: HCØ. Aud. 10

Torsdag den 15. marts kl. 13.15
Udflugt til dødens flammer.
Mødested: Hovedindgang Panum kl.
13.15 eller Bispebjerg Krematorium kl.
13.50.

Læs mere om arrangementerne på vores hjemme-
side: www.sund.ku.dk/praest

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14. Desuden kan
han træffes efter aftale; ring på 20 46 41 93 eller
send en mail til pnh@adm.ku.dk.

FYRAFTENSFORELÆSNING
PÅ PANUM
INSTITUTTTET.

Et moderne videnskabssyn - om
Niels Steensen (Steno 1637-86)
og hans kritik af Descartes
reduktionisme. Ved Jens Morten
Hansen, direktør for
Forskningsstyrelsen.
Tid.: Torsdag den 19. april 2001
kl. 15.15 til ca. 16.30
Sted: Lundsgaard Auditoriet,
Panum Instituttet, Blegdamsvej
3, 2200 Kbh. N.

Alle er velkomne

Finn Bojsen-Møller
Studienævn for Medicin

STUDIET
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Annoncer
FØLGENDE BØGER SÆLGES

1. DEL
1. SEMESTER
Finn Bojsen Møller, 11. udgave
Bevægeapparatets anatomi sælges for 200
(nypris 630,-)

Anatomi
Indre organer
E. Andreasen og Bierring
7. udgave, nypris 685,- sælges for 200

Biokemi
Stryer’s Biochemistry
et klassisk amerikansk mesterværk
nypris 700 sælges for 200

2. DEL
7. SEMESTER
Genetik
Thompson and Willard
Genetics in medicine
5. udgave, nypris 498 sælges for 100

HENVENDELSE:
Ring til 33 93 55 90
bedst mellem 18 og 20

BØGER SÆLGES :
1-KEMI 2000 A-NIVEAU 1  af  HELGE MY-
GIND 125 KR
2- KEMI 2000 B-NIVEAU   af  HELGE MYGIND

100 KR
3-BIOKEMI OG MOLEKYLÆRBIOLOGI  af
JENS BREMER 125 KR
4-BEVÆGE APPARATET 8. UDGAV  af
F.B.MØLLER 75 KR

TLF NR 26832517

LÆSEMAKKER SØGES
til Patologi, 11. sem.

Kontakt snarest  Alexandra på 36 17 51 01.

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,-

Regionær anatomi – 4. udgave 50,-

Devlin / biochemistry – 3. udgave 250,-

Berne og Levy / Physiology
– 3. udgave 100,-

Albert’s / The Cell – 3. udgave 300,-

Medicinsk Filosofi – Henrik Wulff 100,-

Epidemiology in medicine 100.-

Ring til Jakob - 40616095

MANUDUKTØR SØGES
Har du flair for Kemi og forstand på Cellebiologi?
Så er det dig jeg søger!
Jeg går på 2.semester og har brug for ca. 3 timer
om ugen fra midten af marts til juni.
Lønnen bliver alt efter kvalifikationer.
Hvis dette har fanget din interesse så ring til
Kirstine på:  29 64 79 46

FYSIOLOGI -
LÆSEMAKKER !!!!
Jeg søger en læsemakker eller læsegruppe til
fysiologi eksamen sommer 2001. Start af opgave-
regning og gennemgang helst først i april. Er I
en gruppe og har været igang I et stykke tid og
kunne bruge en ekstra kvinde, så er jeg med på
den. Så skulle du have interesse eller kan I bruge
en ekstra kvinde I jeres gruppe så ring til mig på
38 81 86 32 (bedst om aftenen).
Hilsen Heike Jepsen.

FADL
VOLD PÅ VAGTEN
Det er sjældent, at man får tæsk på en
FADL-vagt. Heldigvis. Men selvom de
færreste har været ude for større,
fysiske overgreb, så er begrebet vold
alligevel en del af arbejdet. Mange har
oplevet at blive truet, og en del har
også prøvet at få et dask af den
demente patient, man skal forsøge at
holde i sengen. Men der er ingen grund
til at holde det for sig selv.

Konsekvenser
En enkelt uheldig oplevelse behøver ikke betyde
noget. Men den kan lægge grunden til en større usik-
kerhed, sådan at man bliver mere nervøs overfor den
næste besværlige patient, og lige pludselig mister
man lysten til at tage vagter. Det er ikke nogen god
udvikling, hverken for de travle hospitaler eller for
én selv.
Som et lyn
Som SPV’er arbejder man meget på de psykiatriske
afdelinger, og man bliver ikke sjældent sat på de
besværlige patienter. Somme tider ligger de i bælte,
andre gange skal man halse efter dem på gangen, og
i begge tilfælde kan man blive godt trætte af hinan-
den. Den slags er forståeligt; men man kan også
være ude for gå ind til den psykisk ustabile kl. 7.05
og bang! - så har man fået det første slag lige i
ansigtet. Journalist Jens Rossen har skrevet en arti-
kel i bladet ”ArbejdsMiljø” nr. 12 (december 1997),
som beskriver en plejers erfaringer fra psykiatriske
afdelinger: ”Et uheldigt ord eller en provokerende
kropsholdning kan udløse voldsomme episoder. Og
medarbejderne på afdelingen må derfor være meget
bevidste om, hvad de siger med både mund og krop.”
Psykisk vold
Det høver dog gå så voldsomt til for at være alvor-
ligt. Psykisk vold kan lyde som en fortygget kliché,
men det er ikke desto mindre et reelt problem, når
man en hel vagt er blevet råbt efter og kaldt alt fra

luder til fascistsvin. Det kan være en enorm belast-
ning. Især når man bare går hjem for sig selv kl. 15,
hvor man burde have nogle gode kolleger til at snakke
episoden igennem med.
Uden indflydelse
Mange af os er vikarer, løsarbejdere uden daglig
tilknytning til afdelingen, og derfor kan vi være sær-
ligt udsat for voldsomme oplevelser. Bl.a. Arbejds-
tilsynet har samlet gode råd om, hvordan man skal
forebygge vold på arbejdspladsen, og de kan hurtigt
lyde som falsk musik i vores øre. God forebyggelse
bygger nemlig på tillid mellem medarbejderne, ud-
dannelse, synlig ledelse og trygge, fysiske rammer.
Elementer, som vi ikke har nogen indflydelse på.
Desuden anbefaler man, at en voldelig og truende
patient/klient/beboer har kontakt med velkendt per-
sonale, bliver beskæftiget med noget fornuftigt og
bliver inddraget i beslutningerne om sit eget liv. De
fleste af os har nok som fast vagt oplevet eksempler
på det stik modsatte.
Gør noget!
Måske tænker man, at ”patienten ikke slog så hårdt”,
men ofte kan en mindre, voldelig hændelse stadig
være en personlig krænkelse. Man er forhåbentlig
ikke vant til at blive slået på. Derfor er det vigtigt
at sluge sit Tarzan-syndrom og henvende til persona-
let, når man er ude for noget ubehageligt. De kender
måske situationen og kan gøre noget konkret, og i
visse tilfælde kan de også sørge for et besøg på ska-
destuen og registrering af en mulig arbejdsskade.
Ellers vil det være på sin plads at henvende sig til
Vagtbureauet med en klage eller opsøge FADLs sik-
kerhedsrepræsentanter for at få et godt råd.
Værst i starten
Mange undersøgelser – også én lavet af medicinstu-
derende i 3. semesters sociologi – tyder på, at pro-
blemet aftager med erfaringen. Jo mere man har
set, jo mere kan man overskue. Netop derfor kan de
første vagter være svære, ens hoved er alene om at
tumle med de vigtige spørgsmål: Er det rimeligt, at
jeg som fast vagt på en lukket afdeling ikke får en
alarm? Hvad skal jeg gøre, når patienten ikke må
forlade sit værelse, men bruger alle sine kræfter for

at fjerne mig fra døren? Hvem kan jeg tale med, hvis
min vagt har været otte timers kaos af usikkerhed?

Du kunne være beviset
FADL har tre studerende ansat som sikkerheds-
repræsentanterne. De indsamler oplevelser og ar-
bejder for et bedre arbejdsmiljø for FADL-vagter.
De kan hjælpe med at finde ud af, om du er blevet
urimeligt behandlet eller mest har brug for at snakke
en dårlig oplevelse igennem. Vagtbureaet samarbej-
der med sikkerhedsrepræsentanterne for at holde
den gode kontakt mellem afdelinger og vagttagerne,
men repræsentanterne er uafhængige. Så du kan ikke
blive sat i karantæne eller blive opfattet som be-
sværlig, hvis du henvender dig til dem. Du kan jo
have oplevet det eneste uheldige tilfælde på en afde-
ling, som ellers ikke har problemer, men du kunne
også være beviset på, at der gentagne gange sker
urimeligheder det samme sted. Derfor er det vigtigt
at komme frem med de dårlige oplevelser.

Med venlig hilsen
Dan, Lotte og Kristine.
FADLs sikkerhedsrepræsentanter

E-mail: sikkerhedsrep-kkf@fadl.dk
Træffetid: mandage kl. 14-15, FADLs sekretariat i
lokale 1.2.20

ANNONCER & INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 10 - 26/2-2001 – 4/3-2001

man tir ons tor fre Lør søn           ialt
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 13 13 9 12 18 12             87
Udækkede vagter 6 3 7 7 0 4 0              27
Opskrevne 2 6 4 1 10 10 6

Aften 15-23
Bestilte vagter 21 18 17 19 18 19 7                119
Udækkede vagter1 1 1 2 2 2           0                  9
Opskrevne 26 19 21 20         15         11         12               124

Nat 23-07
Bestilte vagter 18 18 12 20         20          8        12               108
Udækkede vagter2 4 2 5 1            8         1                 23
Opskrevne 9 6 2 7           19         25      13                 81
Bestilt i alt 49 49 42 48           50        45     31                314
Udækket i alt 9          8            10         14 3            6       1                  51
Dæknings % 81 83 78 70         94           86     96               588

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 10 -  26/2-2001 – 4/3-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn  ialt
Arbejdsløse hold 0 0 0 0 0 0 00
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 : M andag & Fredag
cm@fadl.dk 13.00 - 15.00

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

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

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

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

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

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

lb@fadl.dk (Lone Blach)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

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.

Ekspeditionen
har åbent for personlig henvendelse tirsdag, onsdag
og torsdag fra 9.30-12.00 og fra 13.00-15.00.

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

Vigtigt vedrørende feriepenge.

Feriepenge ”gammelt år”.
Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrørende det
gamle ferieår (penge optjent i 1999, der udbetales i
perioden 1.maj 2000 til 30. april 2001), er det på tide at
få dem hævet. Er pengene ikke hævet inden 1. maj i
år, skal FADL sende dem til Feriefonden, og det vil jo
være dumt. Hvis årsagen til, at du ikke har hævet dine
penge endnu er, at dit feriekort er bortkommet, skal du
komme op på Vagtbureauet og underskrive en ”tro og
love erklæring” – så er den klaret.

Feriepenge ”nyt år”.
Vedrørende det nye ferieår (feriepenge optjent i 2000)
udbetales automatisk alle beløb under kr. 500 fredag
den 30. marts. Pengene indsættes automatisk på din
bankkonto, uden at du får yderligere oplysning herom.
Husk derfor at give Vagtbureauet besked, hvis du har

ændret bankkontonummer, så undgår vi tidskrævende
fejlekspeditioner.

Første kørsel af feriepenge over kr. 500 sker tirsdag
den 27. marts med dispositionsdag mandag den 2.
april.
Der er fastlagt følgende tidsfrister vedrørende afleve-
ring af feriekort til  udbetaling:

Tirsdag den 27. marts 2000 kl. 10.00. Pengene er på
din konto mandag den 2. april.
Tirsdag den 17. april 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto mandag den 23. april.
Fredag den 4. maj 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto torsdag den 10. maj.
Mandag den 21. maj 2000 kl. 10.00. Pengene er på din
konto mandag den 28. maj.
Herefter én gang pr. måned

Mon Vagtbureauet også eksisterer i frem-
tiden ?
Efter at Vagtbureauet i en årrække mærkede den stærkt
øgede konkurrence på vagtmarkedet, vendte udviklin-
gen hen over efteråret. Denne udvikling har vist sig at
forsætte. Hospitalerne bestiller og bestiller.
Der bestilles løse vagter som aldrig før.
Der bestilles hold; både hjemmehold og afdelingshold.
Men desværre må vi i stigende omfang, takke for
bestillingerne, men sige desværre……….

Vi har brugt mange ressourcer på at etablere en direkte
kontakt til de respektive afdelinger rundt i sundheds-
sektoren, for atter at gøre opmærksom på FADL’s
eksistens. Disse ressourcer, burde vi nok have brugt

på at få FADL’s medlemmer i tale først. Om hvorvidt
medlemmerne overhovedet, er interesseret i
Vagtbureauets fortsatte eksistens?????

Er medlemmerne fortsat interesseret i at
have et Vagtbureau?
Hvis man er det, kræver det imidlertid, at vi kan hono-
rerer hospitalernes henvendelser til os.
Listen over mistede nye opgaver, er efterhånden lang.
Det er vel at mærke en liste over meget studierelevante
opgaver.

VB MEDDELER
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Vi havde håbet på, at I fortsat gerne ville være en
synlig del af det danske sygehusvæsen, som I var i
fordoms tider……men ?????????
Alt i alt:
For at kompenserer for den store mangel på
ventilatører, har vi i forårssemesteret planlagt tre eks-
tra ventilatørkurser, hvilket vi på sigt håber bærer
frugt.

Vagtbureauet er en helt unik størrelse, unik for jer
medicinstuderende, men også unik for hospitalerne.
Og det er frygtelig ærgerligt, hvis denne gamle be-
standdel af det danske sundhedsvæsen skal ende
som, - ” der var engang…..”
At tage vagter, er ensbetydende med øget erfaring,
indblik i Jeres fremtidige arbejdsmiljø, kendskab til de

forskellige faggruppers kompetencer – og en ” fast ”
indtægt i Jeres studie tid.

Grib dog chancen.
 Servicechef Gitte Haupt

ANNONCER !

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.

Nyt ”vampyr” hold 1603 til klinisk bioke-
misk afd. RH, søger ca. 20 medlemmer

Holdet skal dække dagvagter alle hverdage i tidsrum-
met 8:00 til 14:00.
Man skal som holdmedlem forestå blodprøvetagning
på klinisk biokemisk afdeling, RH.
Krav:
SKAL KUNNE TAGE BLODPRØVER !!!!!!!!!!!

Holdet skal møde med 4 medlemmer DAGLIGT. Så
hvis du har lyst til fast arbejde på hverdage, er dette
en oplagte chance.

For yderligere information, ring til Vagtbureauet 3524
5404 eller 3524 5405
Holdet skal starte op hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: 16. 3. 2001 kl. 12:00

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 vagter (mini-
mum 10 vagter/md, aktuelt ~12), også i eksamensmå-
nederne.
Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst foråret 2002.
·Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde engage-
ment, 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 nattevagter
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 vel-
fungerende og hyggelig intensiv afdeling.
“Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
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. 33236396/21297355 el. 35452875

RIGETS  HÆMODIALYSEHOLD 4201 PÅ
AFD 2133 SØGER1 ny dialyseassistent
Hold 4201 mangler 1 dialyseassistent til at arbejde i
den akutte hæmodialyse på afsnit 2133. Arbejdet be-
står i at dialysere akutte såvel som kroniske dialyse-
patienter og alt hvad dertil hører - overvågning af pt,
anlæggelse af fistelnåle, IV-medicinering, blodprøvet-
agning, EKG, stuegang med læge osv.
Herudover står afdelingen for dialyse af børn ligesom
vi laver plasmaseparationer og PRISMA-behandling.
“Ud-af-huset”-dialyse på intensive og andre afdelinger
er også vores område.
Jobbet er meget varieret og ansvarsmæssigt arbejder
vi på lige fod med afdelingens syge-plejersker. Oplæ-
ringen består af 10 lønnede følgevagter og efterføl-
gende skal du kunne tage 10 vagter om måneden. Det
kan måske lyde af meget, men da vi har dispensation
til at tage dobbelt-vagter, er vagtbyrden ikke noget
problem.
Man kan vælge at gå ’på pension’ med 4 vagter om
måneden på 12. og 13. semester, så det derfor er
muligt at få udbetalt dobbelt su-klip.
På afdelingens laboratorium  foregår en del forskning
og der er gode muligheder for at skrive OSVAL på
stedet.
Vi tilbyder
- et alsidigt job med masser af relevant klinisk erfaring
- et arbejde ansvarsmæssigt på lige fod med afdelin-
gens sygeplejersker
- 7 1/2 timers vagter i dag- og aftentimer (ingen natte-
vagter) med mulighed for dobbeltvagter
- flere studenter i vagt samtidig
- 10 lønnede følgevagter
- GOD LØN
- at blive en haj til at stikke
- mulighed for nedsat tid på 12. og 13. semester
- Hvis du er på fase II
- består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1 år
- har min 150 VT-timer
- kan tage min 10 vagter pr måned
- er sød, rar og fleksibel.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Anna Sletgaard
tlf 38 10 04 08 / 26 72 02 32
Ansøgningsfrist: fredag d 16/3 kl 12 på Vagtbureauet.
Ansættelsessamtaler: mandag d. 19/3 og tirsdag d.20/
3 på afdelingen.
Oplæringen vil primært foregå i april måned.

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 Joen-
sen, tlf. 44 88 16 03 .
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.
Udfordrende og fleksible vagter tilbydes

Hold 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 1 ventilatør.
Vi tilbyder:  Selvstændigt arbejde med pasning, pleje,
stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn.
Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer:  Min.400 VT-timer samt 100 BVT-ti-
mer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet.
Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende
kursus.
Ansøgere  med Neonatal/børneerfaring foretrækkes.
Oplæring:
Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet).
2 vagter med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)
Vagter:
Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.  Herefter
5 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Mandag den 19. marts 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede.

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

VB MEDDELER
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Endnu engang søger vi med lys og lygte
efter Ventilatører til en helt unik op-
gave……
Nyt VT-Hold 4407

Rigshospitalet har rekvireret et fast afd. hold til afd.
2.14.3, holdet skal starte den 1. april og foreløbig
arbejde 8 uger frem.
Holdet skal i starten dække ” hullerne i afdelingens
vagtplan ”. På sigt skal det være døgndækkende.
Krav:
Være på min. 6. – 7. semester
Have min. 100 VT-timer
Ansøgningsfrist: 22. marts kl. 12:00

Ring på Vagtbureauet 35 24 54 04

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.

VB annoncer fortsat Holdmøde er den 19. marts kl. 17.00.

Ventilatørhold 4607, søger 4 nye medlem-
mer – hurtigst muligt……
Vi varetager primært det respiratoriske arbejde om-
kring en 33 årig tetraplegiker og respiratorbruger.
Patienten har tilknyttet en kontaktperson, der står for
det praktiske omkring patienten.
Holdet er døgndækkende.
Vi arbejder i Nordsjælland, der er ca. 1 times transport
fra København.
Transport godtgørelse udgør 2 ½ time.
Patienten bor i eget hjem, med alle moderne bekvem-
meligheder.
Du må være indstillet på at tilrettelægge din egen tid i
visse perioder af vagten.
Der er 2 lønnede følgevagter, samt oplæring i alle de
praktiske plejeopgaver.
Lyder dette som noget for dig, så ring til holdleder
Christian 4776 5195

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.

HJEMME VENTILATØR HOLD 4627 SØGER
2 NY VENTILATØR
Vi er et to år gammelt hold, der passer en 2 år gammel
dreng født med choanal atresi, hvilket vil sige at der
ved fødslen ikke var huller i næseborene. Arbejdet
består hovedsagligt i overvågning.
Vi dækker 10 timers nattevagter fra 21.00 – 07.00,
dog enkelte dage fra 19.00 – 07.00, og nogle søndage
fra 11.00 – 19.00 i Hellerup.
Kvalifikationskrav :
Du kan dække min. 4 vagter om måneden.
Min 150 VT-timer.
God situationsfornemmelse.
Følgevagt : Ca. 4 timer sammen med anden ventilatør.
Yderligere oplysninger : Holdleder Christian Gede
3315 9500
Ansøgningsfrist: Torsdag den l5. marts 2001 kl.
12.00 på Vagtbureauet

FADL's Forlag
INDKALDELSE TIL
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
i FADL´s Forlag, Foreningen af Danske
Lægestuderendes Forlag A.S.

Fredag d. 30. marts kl. 10.00 i forlagets mødelokale
på Blegdamsvej 30, 2200 København N.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virk
somhed i det forløbne år.

TAK FOR
HENVENDELSERNE
ANGÅENDE SKABE PÅ
PANUM OG DER ER
STADIGVÆK MULIGHED
FOR NYE
HENVENDELSER:
NUVÆRENDE BRUGERE AF SKABE PÅ PANUM
samt STUDERENDE DER ØNSKER AT BLIVE BRU-
GER AF ET SKAB opfordres til at skrive til
mailto:Panumskabe@hotmail.com og opgive: Navn
og studietrin.(angiv: Ønsker eller har skab)
Det Medicinske Studenterråd er, over en længere
periode, blevet kontaktet af studerende med det

MSR

ønske om at blive bruger af et af de opstillede skabe
på Panum.
Som det er nu og som det har været i mange år, så
der ingen officiel administration af skabene, hvilket
har ført til et „Først til mølle-princip“ samt de pro-
blemer et sådan princip medfører.
Det Medicinske Studenterråd ønsker derfor at finde
frem til en løsning på denne skabsproblematik og har
i den forbindelse oprettet en e-mail - håber herved at
kunne danne sig et indtryk af, hvor mange skabe, der
er i brug samt hvor stort behovet er for eventuel
flere skabe - således at der kan findes en løsning,
hvor flest mulige studerende kan få skabsplads her
på Panum.
Med Venlig Hilsen MSR.

2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godken
delse.

3. Beslutning om decharge for direktion og
bestyrelse.

4. Bestyrelsens forslag til fordeling af evt.
overskud.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller ak

tionærer.

Med venlig hilsen
Thomas Knutzen
Formand for bestyrelsen

VB & INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

Kalender forår 2001

Fællesmøde tir 13/3 kl. 16
Fællesmøde tir 3/4 kl. 16
Fællesmøde tir 24/4 kl. 16

Referat af fællesmøde
Tirsdag den 20. februar

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Cellebiogi eksamen
4. Semesterudvalg
5. SATS
6. Studienævnsmødet
7. Meddelelser
8. Eventuelt

1 – Formalia
Bjarke var dirigent, Lene referent.

2- Nyt fra semestrene
1. sem: Der var lidt uenighed om hvorvidt
introkurset på 2 uger var for langt og om det
eventuelt ville være muligt at inddrage mere
faglige relevante cases. Der var dog rimelig bred
enighed om at det er nødvendigt at se tiden an,
og desuden ville det kræve en større
omstrukturering end som så. Igen blev ønsket
om at få en anbefalet lærebog luftet fra 1.sem
stud’er side.

2. sem: Der har været problemer med for sent
aflyste/flyttede forelæsninger. Der bliver gået
videre med sagen med ønsket om at få det lagt
ud på nettet. Målbeksrivelserne virker for løse,
men der er forbehold mod at stramme op pga.
gammel ordning.

3. sem: Ønske om infomøde ang. overflytning
til ny plan. Lene går videre med sagen.

4. sem: Det var ønske om at det bliver opklaret
hvilken type mikroskoper der vil være til
eksamen, da der er udskiftning i gang. Henrik
går videre med det.

5. sem: Der var lidt uenighed om hvorvidt alle
lærebøgerne der findes i Bogladen er
pensumdækkende. Der henvises til
opslagstavlen ved instituttet.

6,7,8. sem: Ingen til stede.

9. sem: Neuroblokkurset på Riget har været
præget af mange aflysninger, der er gået videre
med sagen.

10,11,12,13 sem: Christoffer efterlyste en
ordentlig forklaring på afskaffelse af eksamens-
formænd. Det vil gå videre til Studienævnet.

3 – Cellebiologi eksamen
Thomas refererede en smule fra den skrivelse
der er blevet udformet i 2. semesterudvalget.
Der ønskes fra de studerendes side en tværfaglig
bedømmelse af en integreret eksamen. Dette
mål prioriteres højere end en integration af
spotten i den skriftlige del. Dette har mødt en
del modvilje. Det er dog tidligere blevet vedtaget
med flertal i studienævnet, men der er lidt
uoverenstemmelse i det midlertidige referat fra
dette møde. Der er dog bred enighed om at der
ikke længere på den nye studieplan er samme
muligheder for meritoverførsel, som der hidtil
har været på den gamle. Der var en del
diskussion på dette punkt, men sagen går videre
til studienævnet og en afgørelse søges fundet
snarest pga. allerede igangværende 2. semester.

4 – Semesterudvalg
1. semesterudvalget: Bo vil i samarbejde med 2.
semesterstuderende udarbejde notat ang.
problemerne med eksamen på 1. semester i
Humanbiologi/Kemi. Kathrine bliver tilknyttet
som nyt medlem i udvalget og Signe bliver
derved suppleant. Lene bliver tilknyttet som
studienævnsmedlem, for at holde sig ajour mhp.
studienævnsarbejde.

Generelt vil der snart komme opdeling af de
næste semesterudvalg og der vil være behov for
flere aktive folk.

5 – SATS

SATS har ønsket at komme ind som basisgruppe
under MSR, det blev godkendt.

6 – Studienævnsmødet
Bjarke informerede kort. Det primære punkt
vil være godkendelsen af målbeskrivelser for
blokkurserne på 3.-5. semester.

7 – Meddelelser
1.-6. semester vil lave en hjemmeside af både
faglig og social relevans for alle studerende på
Fase I.
Der bliver desuden holdt fest hvor alle MSR-
aktive inviteres d. 31/3 pris 80,-

8 – Eventuelt
MSR har pga. støtte til  revyen fået 6 billetter
til premieren, de blev delt ud til de interesserede.

Konference i samarbejde med MSR og
Sammenslutning af sygeplejersker er rykket til
maj.

1 million kroner!!!
- kunne det være rart at have. Og på sidste
Studenterrådsmøde trak vi faktisk lod om….
OK, det var ikke penge men billetter til
Medicinerrevyen. Men det kan altså betale sig
at møde op.
NÆSTE MØDE: PÅ TIRSDAG D. 13/3

Læs her referatet fra sidst, som bla. handler om
den nye eksamen i cellebiologi. Vi kæmper for
tiden for at gøre den til den integrerede eksamen,
som den altid har været ment som, men aldrig er
blevet. Vi håber vi kan gøre den til noget der er
relevant for sådan  nogle som os, der skal være
læger.
Læs også hvad der sker på de andre semestre,
og meget mere...

Hermed indkaldes til

Fællesmøde
Tirsdag den 13/3 kl. 16.00

i mødelokalet 1.2.15

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

- den nye cellebiologi eksamen
5. Studienævnsmødet
6. Eventuelt

Ad 4 – cellebiologi
Hvordan går det? Er studienævnets beslutning
om, at eksamen skal være en integreret prøve
blevet trumfet igennem?

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

Kaffe, the og kage

MSR
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IMCC
SAVNER DU IKKE
NOGEN GANGE
NOGET ANDERLE-
DES AT BRUGE
DIN SOMMERFE-
RIE TIL?

Her er et rigtig godt forslag:
Hjælp IMCC med at arrangere den største kongres
for stud.med.’er nogensinde på dansk grund.

600 mennesker fra ca. 70 lande skal indkvarteres,
underholdes, bespises og guides rundt i værtsbyen
Aalborg i dagene 4. til 12. august 2001.

Vi mangler folk til at  dele maset og møjet men også
spændingen og intensiteten ved at planlægge noget
så stort.
Mulige opgaver:
- At arrangere en besærker-vikingefest med mjød og
pælekast,
- At organisere en kæmpe pubcrawl i Jomfru
Anegade.
- At koordinere en gallafest med Desmond Tutu, prin-
sesse Alexandra og en frygtelig masse politikere,
- At fundraise 4 mio. kroner,
- At skabe opmærksomhed i medierne omkring arran-
gementet osv.

Der er selvfølgelig mange andre ting, der skal til,
heri selvfølgelig i særlig grad entusiastiske frivil-

lige, der har lyst til at bruge 9 dage i august og tiden
optil på at skabe et brag af en kongres.
IMCC kan bruge dig, uanset hvilket semester eller
baggrundserfaring du har, bare du har lysten og
tiden.
Vi kan til gengæld tilbyde dig rejsen frem og tilbage
betalt, kost & logi og en enorm oplevelse.

Vi er i øjeblikket omkring 30 frivillige, men det ville
ikke være dårligt, om vi nåede op på omkring 60.

Nu da du ikke kan lade være med at være interesse-
ret, skal du bare kontakte:

Line Ivarsson
Email: Line_Ivarsson@hotmail.com
tlf: 35389192 -  mobil: 29641230

Basisgrupper

GIM INVITERER
Til
Generalforsamling
onsdag d. 7. marts
kl. 16.00
I lokale 9.2.3 - overfor
MDB (= herinde).
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?)

Velkommen til nye og gamle.
Gruppen for Integreret Medicin

KRISTNE MEDICI-
NERE
DU inviteres hermed til Bibel-
studium.
Vi mødes 5-10 stykker hver
anden uge. Alle er hjertlig vel-
komne. Ingen
forkendskab eller forberedelse er nødvendig.
Næste gang er tirsdag d. 13 marts kl. 19:30 hos
Mark på Limfjordsvej 23, 2720
Vanløse.
For yderligere oplysninger, ring til David på 38
87 03 05, eller mail på straarup@mdb.ku.dk

PAF-PANUM´S FRI-
LUFTSFORENING
Generalforsamling
Vær med til at hindrer vores
medstuderende´s byller i røven. Kom
ud af gemmerne og nyd den sociale
flaura på panum.Vi indkalder til ekstraordinær
generalforsamling fredag d.9.3 kl 16.00 i kanti-
nen. Det er her vi former foreningen som vi vil
have den. Vores lokaler skal sættes i stand og
der skal laves en kalender for foråret. Der skal
fordeles opgaver, som vi alle i samarbejde skal
fuldføre med vores gode humør. Der har pt. ikke
været en mislykket tur, stemningen er altid i
top. Så vi ses til generalforsamling og mød op
med gode ideer som du også selv vil være med til
at føre ud i livet.
Det skal denne gang porienteres at PAF´s med-
lemmer bedes møde op specielt
BESTYRRELSEN. Hvis der ikke mødes op vil
bestyrelses post frafalde! Det var ikke en opfor-
dring til at blive væk!
Vel Mødt, Bjørn Reseke
Tlf. 35353592 el.28151884
Email: bjrnreseke@hotmail.com

MANDAG D. 12.
MARTS KLOK-
KEN 1600 I AUD
2 RIGSHOSPITA-
LET

Dr. Davies og Dr. Coats
begge engelske traumatologer

Fortæller om det engelske præhospitale system
og forskelle i behandlingen af traumer hos børn
og voksne

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 efter nye bands.
For at blive indstillet til at få tid i øvelokalet
skal bandet indeholde mindst en medicin stude-
rende.
Både nye og gamle band skal indsende ansøgnin-
ger for at komme i betragtning.
Ansøgningen skal indeholde:
-Bandets navn
-Antal medlemmer.
-Antal medicin studerende, samt dokumentation
for dette.
-Bandets stilart.
-Lidt om bandet generelt, hvem er i, hvad vil i
mv. Ansøgnings frist. Ons. 15/03-01
Sendes til studenter klubben, mrk. Bandrum.
Spørgsmål kan rettes til, Studenterklubbens kon-
taktperson:
Nicolai Renstrøm
24408605, mail: docstrom@mdb.ku.dk

Bandrummets kontaktperson:
Jonas Torp
36963086, mail: torp@mdb.ku.dk

ISLÆNDINGE PÅ PANUM!

Vi mødes på fredagsbar den 9.
Marts kl 17:00

Til  pigerne...

INDRE ORGANER



14

TORSDAG D. 8/3
SLIP HESTENE LØS.

Erik Clausen spiller vinduespudseren Bent A. Pedersen,
der bor i et lejet værelse hos sin gamle ven Sigfred i en
baggård på Amager. Han bruger sine dage på at tusse rundt
i kvarteret, pudse vinduer og benytte sig af glæderne bag
de røde fløjlsgardiner i nr. 4. En gang imellem besøger han
sin angstneurotiske kone, der ikke tør gå på gaden, og
medbringer karameller til deres mentalt handicappede søn.
Idyl har der aldrig været i Bent A.’s liv, men det er, som han
kender det.
En dag kommer drengen Kevin til at køre ind i sidespejlet
på Bent A.’s nye bil. Det smadres og Bent A. får fat i
Kevins adresse – han vil have erstatning. Han møder op
hos Kevins enlige mor Vibeke, der har ”dårlige nerver” som
Kevin udtrykker det. Og så begynder lavinen at rulle.

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER

www.studmed.ku.dk/filmklub/

P8�n præsenterer

Torsdag d. 15/3

D i v e r s e

Events

BEACH PARTY

 Obs: I år kun adgang med filmklub-medlemskab også efter
kl. 24.00.
Biletsalg KUN indtil anden film, derfor ekstra salg af
medlemskab.  Mandag d. 12/3 kl.16-16,30 samt tirsdag d. 13/3
kl. 11-12  i kantinen.

Program
19,30 Velkomst
20,00 Den store Badedag
22,00 Events
22,30 Cocktail
24,00 Musik og Spas

KOM I BEDSTE
BAYWATCH STIL

Baywatch i
køsseren
Caribisk
strandbar
masser af nøgne
solbrune kroppe.

Debat
ORGANDONATION - EN SAMARI-
TANSK PLIGT?!
Det kan ikke få lov til at stå uimodsagt!
Man kan ikke gå ud fra at forskellige mennesker i en
given kreds, fx af kirkelig/teologisk art, har samme
holdninger til selv meget basale ting. Det er gammel
viden, som jeg blev mindet om sandheden i, da jeg
gik til debataften om organdonation i
Lundsgaardauditoriet i torsdags. Jeg måtte konsta-
tere, at jeg er befængt med den forventning, at kir-
kens folk, i aftenens panel repræsenteret ved Jan
Lindhardt, ville være den mest betænkelige ved tin-
genes udvikling og dermed repræsentere synspunk-
ter, som ligner mine egne. Men jeg vågnede brat op.
Jan Lindhardt var en glødende - og meget morsom -
tilhænger af organdonation.
Public Healthgruppen fra IMCC havde inviteret
til debat om organdonation torsdag eftermiddag kl.
16. Det var et glimrende og veltimet initiativ, al den
stund, at organdonation - og kloning af menneskeligt
materiale, som vækker den samme slags overvejel-
ser - er meget „in“ i medierne for tiden, og emnet er
så vigtigt at overveje for alle, både medicinere og
„almindelige“ dødelige.
Ordstyrer og medarrangør var Peter Rossel, afde-
lingsleder for medicinsk videnskabsteori, og de fire
paneldeltagere var Michael Kosteljanetz, overlæge
og neurokirurg på Rigshospitalet, Anders Korsgaard
Christensen, chefkonsulent og ledende psykolog også
på Riget, Jan Lindhardt, biskop i Roskilde og Bent
Nielsen, lungetransplanteret. Eftermiddagen var til-
rettelagt med oplæg fra de fire i panelet og derefter
debat med spørgsmål fra salen.
MK lagde ud med en gennemgang af „hårde“ facts om
hjernedødskriteriet. Derefter ridsede AKC nogle af

de vanskelige psykologiske forhold op, der findes
omkring en donationssituation, både hvad angår
sundhedspersonalet og de pårørende. Som tredje mand
på skansen gav Jan Lindhardt sit bud på et kirkeligt
syn på sagen og endelig fortalte Bent Nielsen om sit
nye liv med nye lunger.
Alt i alt var det fire meget spændende indlæg, men
alle paneldeltagere samt ordstyreren viste sig at
være fortalere for organdonation. (AKC hævdede, at
han havde udtrykt sig neutralt, og ikke kunne vurde-
res som for eller imod. Det er muligt, men han var i
hvert fald ikke en aktiv repræsentant for modstander-
synspunktet.)
PR hævdede, at grunden til at der ikke var invite-
ret modstandere af organdonation til panelet var, at
der ikke fandtes nogen, som havde noget fornuftigt
at sige! Hvis målet med aftenen var at provokere til
debat, så var det måske smart at være så ensidig,
men det er principielt betænkeligt. En og anden på
tilhørerrækkerne kunne jo forledes til at tro at sagen
blev præsenteret nuanceret og kritisk.
I øvrigt er det jo ikke sandt, at der ikke findes nogen
(„kändis“), der kan sige noget kvalificeret om den
sag. Men det er en anden historie.
Diskussionen om for eller imod organdonation er
ikke så enkel, som den i løbet af aftenen kom til at
lyde flere gange: „Danskerne er egoistiske og dob-
beltmoralske; de vil gerne have, men ikke give“ eller
„Det er vores samaritanske pligt (efter den barm-
hjertige samaritaner, der er forbillede for alt
sundhedsvæsen) at være reservedelslager for hinan-
den og aflevere vores organer, når vi ikke længere
selv har brug for dem.“
Hvor blev diskussionen om, hvorvidt det er godt/
værdigt for et (sygt) menneske at fristes til at ønske

et andet menneskes død af? Det helt nøgterne nytte-
/overlevelses-/livsforlængelsesaspekt et kan man re-
lativt hurtigt blive færdig med, men det er ikke det
eneste argument der tæller. Hvis man mener, at
man - principielt set - bør se sin eventuelle dødelige
sygdom og dermed sin manglende udødelighed i øj-
nene, hvorfor er det så ikke muligt, som en støtte til
en principiel beslutning, at sætte kryds på donor-
kortet, hvis man ønsker at give sine organer, men
ikke ønsker at modtage nogen? Hvorfor accepterer
vi, at der uden kritik tales om „mangel på organer“?
De allerfleste af os har fået et komplet sæt, og der er
vel ingen der har fået lovning på mere end det ene?!
Der burde kun tales om lykkelige tilfælde, de gange,
hvor en dødssyg person får mulighed for at få skiftet
et sygt organ ud med et rask, i stedet for at de
personer, som selv eller som pårørende siger nej til
donation, kommer til at fremstå som dem, der tager
livet af ventelistepatienten, som ikke nåede at få et
organ.
Jeg var desværre nødt til at gå kl. 18.30, så jeg fik
ikke det hele diskussionen med - og det blev faktisk
mere og mere spændende, som tiden skred frem -
men oplæggene og den efterfølgende del af debatten,
som jeg hørte, gav masser af stof til eftertanke. Jeg
takker for det gode arrangement og kan kun opfordre
enhver til at tænke problemstillingen igennem så
grundigt som det lader sig gøre og til at tage en
beslutning.
Venlig hilsen
Lise Lotz, cand. theol.
Akademisk medarbejder for studenterpræsten

INDRE ORGANER
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Tag stillig til organdonation og udfyld et af de vedlagte donorkort.
De næste 2 uger kan udfyldte donorkort lægges i FADLs postkasse lok. 1.2.20 ved kontoret.
Med venlig hilsen
PH-gruppen

IMCC PH
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ACTOR — LEADING
Javier Bardem - BEFORE NIGHT FALLS
Russell Crowe - GLADIATOR
Tom Hanks - CAST AWAY
Ed Harris - POLLOCK
Geoffrey Rush - QUILLS

ACTOR — SUPPORTING
Jeff Bridges - THE CONTENDER
Willem Dafoe - SHADOW OF THE VAMPIRE
Benicio Del Toro - TRAFFIC
Albert Finney - ERIN BROCKOVICH
Joaquin Phoenix - GLADIATOR

ACTRESS — LEADING
Joan Allen - THE CONTENDER
Juliette Binoche - CHOCOLAT
Ellen Burstyn - REQUIEM FOR A DREAM
Laura Linney - YOU CAN COUNT ON ME
Julia Roberts - ERIN BROCKOVICH

ACTRESS — SUPPORTING
Judi Dench - CHOCOLAT
Marcia Gay Harden - POLLOCK
Kate Hudson - ALMOST FAMOUS
Frances McDormand - ALMOST FAMOUS
Julie Walters - BILLY ELLIOT

ART DIRECTION
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
GLADIATOR
QUILLS
VATEL

CINEMATOGRAPHY
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
MALÈNA
O BROTHER, WHERE ART THOU?
THE PATRIOT

COSTUME DESIGN
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
GLADIATOR
102 DALMATIANS
QUILLS

DIRECTING
BILLY ELLIOT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
TRAFFIC

DOCUMENTARY FEATURE
INTO THE ARMS OF STRANGERS: STORIES
OF THE KINDERTRANSPORT
LEGACY
LONG NIGHT’S JOURNEY INTO DAY
SCOTTSBORO: AN AMERICAN TRAGEDY
SOUND AND FURY

DOCUMENTARY SHORT
BIG MAMA
CURTAIN CALL
DOLPHINS
THE MAN ON LINCOLN’S NOSE
ON TIPTOE: GENTLE STEPS TO FREEDOM

FILM EDITING
ALMOST FAMOUS
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
TRAFFIC
WONDER BOYS

FOREIGN LANGUAGE FILM
AMORES PERROS
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DIVIDED WE FALL
EVERYBODY FAMOUS!
THE TASTE OF OTHERS

MAKEUP
THE CELL
DR. SEUSS’ HOW THE GRINCH STOLE
CHRISTMAS
SHADOW OF THE VAMPIRE

MUSIC (SCORE)
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
GLADIATOR
MALÈNA
THE PATRIOT

MUSIC (SONG)
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
DANCER IN THE DARK
THE EMPEROR’S NEW GROOVE
MEET THE PARENTS
WONDER BOYS

BEST PICTURE
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
TRAFFIC

Oscarkonkurrence
Så skal vi til det igen! Sidde oppe en
hel nat og se de smukke og de rige gå op
ad den røde løber i forventning om at
gå hjem med en guldbelagt statue, der
angiveligt ligner en kvindes onkel
Oscar. Oscarnatten er natten mellem
25. og 26. marts, og TV2 sender direkte.
Vær med i MOKS Oscar konkurrence,
hvor du kan teste din film IQ og gætte
hvem der løbe med Oscarerne i år. Sæt
et kryds i hver kategori og aflever
skemaet i MOKS postkasse foran lokale
9.2.1.
God fornøjelse. MOKred / Raunsø

Navn: ____________________________

Semester: ________________________

E-mail: __________________________

Telefon:___________________________

Aflever skemaet i udfyldt stand i
MOK's postkasse(foran lokale 9.2.1)
senest fredag d. 23. marts. Svar
modtaget herefter er ugyldige!
Den person, der får flest rigtige
bliver honoreret med en Martini-
pakke bestående af en flaske gin, en
flaske vermouth, en dåse oliven og
nogle tandstikker!
Held og Lykke

SHORT — ANIMATED
FATHER AND DAUGHTER
THE PERIWIG-MAKER
REJECTED

SHORT — LIVE ACTION
BY COURIER
ONE DAY CROSSING
QUIERO SER (I WANT TO BE...)
SERAGLIO
A SOCCER STORY (UNA HISTORIA DE
FUTEBOL)

SOUND
CAST AWAY
GLADIATOR
THE PATRIOT
THE PERFECT STORM
U-571

SOUND EDITING
SPACE COWBOYS
U-571

VISUAL EFFECTS
GLADIATOR
HOLLOW MAN
THE PERFECT STORM

WRITING (ADAPTED)
CHOCOLAT
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
O BROTHER, WHERE ART THOU?
TRAFFIC
WONDER BOYS

WRITING (ORIGINAL)
ALMOST FAMOUS
BILLY ELLIOT
ERIN BROCKOVICH
GLADIATOR
YOU CAN COUNT ON ME

THE OSCARS


