
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

4. april.

Nr. XXII

33. årgang

2000-2001M KIS
S

N
 
0

9
0

7
-5

6
5

8

NY DEADLINE PÅ MOK FRA
MANDAG D. 23. APRIL (om 3 uger).

FREMOVER ER DEADLINE FOR AFLEVE-
RING AF INDLÆG KLOKKEN 12.00 (tidli-
gere var det klokken 14.00).
Alle indlæg der afleveres efter klokken 12.00 kan ikke regne med
at komme med før det efterfølgende nummer
Og hvorfor vælger MOK så at skubbe deadline 2 timer? Jo, den
gamle deadline er fra dengang MOK var klippeklistre og der var
brug for en del fedten rundt med kopimaskiner, sten, saks og
papir, inden selve indlæggene blev sat op.
Sådan er det ikke mere. I dag opsættes MOK rent elektronisk og
i stedet for at vi på redaktionen skal sidde og trille tommelfingre
mellem 12 og 14, har vi valgt at rykke deadline.

Husk det nu - 12.00
Med venlig hilsen

redaktionen
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://www.studmed.ku.dk/mok Oplag: 2000
Udgives af 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: MOK's nye Deadline

Det sker i ugen

Onsdag:
MOK nr 22, årgang 33 udkommer
19.30 IMCC holder månedsmøde i FADL's
mødelokale

Torsdag:
20.00 P8'n viser "Spartacus"

Fredag:
11-? Lang Fredagsbar i klubben

Lørdag:

Søndag:
Palmesøndag
Tillykke Chris

Mandag:
Ingen MOK i denne uge pga Påskeferie
19.00 Byens Hold FCK drager til lyngby

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt
Ingen MOK i
næste uge
MOK udkommer ikke i næste
uge, da vi holder påskeferie. Vi
er tilbage den 18/4 med deadline
16/4 (2 påskedag). Husk hvis du
sender dit indlæg via Post
Danmark skal vi have det senest
onsdag d. 11/4, da vi ikke kan
komme i vareafleveringen 2.
påskedag.
Husk at der nu kun er 3 uger til
at MOK ændrer Deadline til kl
12.00
Ha' en dejlig påske.
MOK-red/Jon

2-1
Forza FCK

TILLYKKE
MOK's store Oscarkonkurrence blev
som bekendt vundet af Julie Wad og
Peter Gadegaard, begge 6 sem.
Mandag fik de overrakt deres Martini-
pakke bestående af en flaske Beefeater
Gin, en flaske Nolly Prat, spanske
oliven og ikke mindst en æske Jordan
tandstikker. Skål og god fornøjelse...

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
Susanne S. Pedersen, 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 01-04, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 21.
OG 28. FEBRUAR 2001,  STED
MØDELOKALE 9.1.68, PANUM
INSTITUTTET

TilstedeFinn Bojsen-Møller, Bjarke Brandt Hansen,
Henrik Frederiksen, Nina Grosman (suppl. for Niels
Høiby), Poul Jaszczak, Anders Klahn, Lene Krenk,
Shruti Mathur.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Jes Braagaard (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endvidere Ulrik Bodholt
(studievejleder).
Afbud Pernille Due, Niels Høiby.
Fraværende Asger Dirksen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-02 og 01-03
4. Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen
b. 3.-5. semester
5. Evaluering af 1. semester E-2000
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at deltage i

eksamen i medicin og kirurgi trods manglende eksa-
men i psykiatri blev grundet særlige forhold imøde-
kommet under forudsætning af, at al anden under-
visning samt alle eksaminer til og med 11. semester
er gennemført/beståede.

Øvrige indstillinger fra dispensations-
udvalget blev imødekommet.

Vedrørende overflytninger besluttede
studienævnet at to studerende kunne tilbydes kur-
set i farmakologi som meritstuderende uanset at

holdsætningsfristen er overskredet og uanset der er
tale om regulær fysisk overbooking. Dette selvfølge-
lig under forudsætning af, at pågældendes hjem-
institution accepterer kurset som meritgivende.
Der blev i studienævnet lagt vægt på, at ingen af de
studerende får nogen garantier hvad angår overflyt-
ning som regulære studerende til fortsat studium
ved Københavns Universitet. Dette er i overensstem-
melse med de principper og den praksis som indtil
videre er fulgt for andre der begærer overflytning fra
Odense/Århus til Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet, Københavns Universitet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 01-02. Til dette punkt var modtaget
en skrivelse fra Lars Kayser vedr. cellebiologi. Skri-
velsen blev omdelt.

Referat 01-03 godkendt med tilføjelse.
ad 4 Studieplan
a. Målbeskrivelse for uddannelsen.
Knut Aspegren og Hans Sjöström var inviteret til
dette punkt. Studielederen redegjorde kort for studie-
nævnets tidligere drøftelser, hvor det bl.a. var fore-
slået evt. at opdele målbeskrivelsen i 2 publikatio-
ner: én indeholdende overordnede mål og indhold i
de enkelte dele samt én der i detaljer angiver indhol-
det i hvert enkelt semester.
Knut Aspegren var enig i, at Målbeskrivelsen skulle
være fakultetets varedeklaration men den skulle først
og fremmest være vejledning for den enkelte stude-
rende. Målbeskrivelsen bør endvidere indeholde en
oversigt over hvilke kompetencer der skal opnås samt
eksempler på eksamensopgaver. – Selvevalueringer
skal være medvirkende til at fjerne de studerendes
usikkerhed vedrørende mål for undervisningen.
Knut Aspegren pointerede, at den fremlagte ”Mål-
sætninger og mål for medicinstudiet ved Københavns
Universitet” var en redigering af målbeskrivelser
modtaget fra fagene.
Studielederen tager initiativ til afholdelse af møde
mellem studienævnsmedlemmer, Knut Aspegren og
Hans Sjöström med henblik på at definere mål og
kompetencer.
I det videre arbejdet vil arbejdsgruppen i henhold til
beslutning i studienævnet være udvidet med med-
lemmer af studienævnet mhp at sikre, at studie-
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nævnets drøftelser indgår. Finn Bojsen-Møller, Poul
Jaszczak og Birthe Glenthøj vil indgå i relevante
områder.
b. 3.-5. semester. Dette pkt. behandles ved genopta-
gelse af mødet d. 28. februar.
ad 5 Evaluering af 1. semester E-2000
Jørgen Hedemark Poulsen, som var inviteret til dette
punkt gav er kort resume af evalueringen. Resumeet
vedhæftes referatet.

ad 6 Meddelelser
APU (Almen Praksis ved Universitetet).

Poul Jaszczak orienterede om planerne for etable-
ring af APU.

Rustur. Fra en hytteudlejer var der efter
rusturen modtaget regning på ituslåede/ødelagte ting.
Uanset de studerende selv afholder udgifterne fandt
studienævnet det uacceptabelt at en dør var  ødelagt
ved spark og en del af et gulvtæppe måtte udskiftes
pga brændte huller. Universitetet lægger navn til
ruskurserne og det forventes, at de studerende opfø-
rer sig ordentligt.
ad 7 Eventuelt

Lokaleændring. Begrundet i en meget sent
annonceret meddelelse om flytning af undervisning
fra et lokale til et andet ønskede Anders Klahn op-
lyst om der var regler for varsling af sådanne ændrin-
ger. – Leif Christensen oplyste, at der ikke var nogen
regler samt at studieadministrationen havde gjort
et stort arbejde for informere de studerende. Studie-
administrationen havde ikke været informeret om,
at nogle timer var aflyst, hvilket var årsagen til at
de studerende først havde fået meddelelsen meget
sent.  Det havde gjort det ekstra uheldigt, at under-
visningen var flyttet fra Panum Instituttet til H.C.
Ørsted Instituttet.

Eksaminatorier i biofysik. Som følge af mang-
lende lærerkræfter havde fysiologerne aflyst
eksaminatorierne i biofysik.  Studienævnet fandt af-
lysningen kritisabelt og ganske uacceptabelt. Pro-
blemet med manglende undervisere burde have væ-
ret taget op på et væsentligt tidligere tidspunkt, så
der havde været mulighed for at finde en løsning.

Med henblik på behandling af pkt. 4b
genoptages mødet onsdag d. 28. februar,
kl. 15.

Genoptagelse af møde
I mødet deltog: Asger Dirksen (kl. 15.15-

16), Henrik Frederiksen, Nina Grosman, Bjarke Brandt
Hansen, Poul Jaszczak, Simon Møller Jørgensen
(suppl. for Anders Klahn), Lene Krenk.

Afbud fra Finn Bojsen-Møller, Niels Høiby,
Shruti Mathur.

Fra administrationen deltog Grete Rossing.

ad 4 b. 3.-5. semester
Den reviderede rapport fra udvalget blev

gennemgået. Indledningsvis drøftedes placering og
omfang af farmakologiundervisningen.

Studienævnet fandt at tiden afsat på 3. se-
mester til OSVAL evt. kunne reduceres under hen-

syntagen til, at det egentlige arbejde med opgaven
først skulle påbegyndes i 4. semester. Udvalget hø-
res om baggrunden for at der er afsat 5 dage.

Evaluering 3. semester. Studienævnet
fandt, at eksamensformen burde revurderes i
semesterudvalget. Den i rapporten foreslåede spot-
prøve kunne udvides til ikke kun at omfatte paratvi-
den. Det foreslås semesterudvalget at arbejde vi-
dere med studienævnets forslag om en ”udvidet” spot-
prøve. Vedrørende den mundtlige prøve var der usik-
kerhed omkring fortolkning af udvalgets formulering.

Studienævnet fandt, at der var et betyde-
ligt indholdsmæssigt overlap i emneblokkene 2, 5 og
6. Nina Grosman foreslog, at indholdet af emneblok
5 blev inkorporeret i hhv. emneblok 2 og 6. Derved
skabes plads til patologisk anatomi, såfremt hver af
de tilbageværende 3 emneblokke på 5. semester ud-
vides til 5 uger.

Evaluering 4. og 5. semester. – Der
arbejdes videre med udgangspunkt i de i på p. 8
angivne eksempler på opstillinger i den praktiske
prøve. – Studienævnet ønskede oplyst, hvad interim-
prøver skulle indeholde.

Konklusion:
Udformning af målbeskrivelser skal gøres

mere ensartet både med hensyn til indhold og termi-
nologi. 4. og 5. semester skal konkretiseres og speci-
ficeres. En synkronisering af organblokkene efterly-
stes.

Placeringen af patologisk anatomi på ons-
dage i emneblok 7 fandtes uhensigtsmæssig, idet det
medfører undervisning alle ugens 5 dage, hvilket er i
modstrid med studieplanen.

Udmøntning, op-/ombrydning og afpudsning
vil formentlig skulle foregå i de nye udvalg for de
enkelte semestre. Disse udvalg skal endvidere udar-
bejde semesterplaner under hensyntagen til en fast
ugentlig undervisningsfri dag.

Det var en forudsætning for studienævnet,
at undervisningen i de enkelte blok- og organkurser
tilrettelægges som fuldt integrerede kursusforløb..

Der ses positivt på forslaget om en mundt-
lig evaluering på 3. semester.
Ref.  Grete Rossing

MINI-RESUMÉ AF EVALUERING
AF 1. SEMESTERS KURSER,
EFTERÅRSSEMESTRET 2000

Denne præliminære analyse er baseret på følgende
antal besvarede spørgeskemaer: Tidlig almen medi-
cin og sundhedspsykologi (TAS): 187, Medicinsk kemi
incl. patobiologi (MKP): 147, Basal humanbiologi
(BHB): 149.
TAS er evalueret med anvendelse af det tidligere
benyttede spørgeskema, som primært omhandler
studentertilfredshed, mens de to øvrige kurser pri-
mært er baseret på de studerendes vurdering af mål-
opfyldelse. MKP og BHB er blevet evalueret med
anvendelse af i hovedtræk sammenlignelige skemaer.

Det er i henhold til ovenstående ikke muligt at fore-
tage en direkte sammenligning af de 3 kurser; men
følgende spørgsmål kan tentativt anvendes som strøm-
pile:
TAS: “Har kurset givet dig et indblik1 i fagområdet?”:
4,582.
MKP: “Gav kursus dig det ønskede overblik over
kemien som skitseret ovenfor i overordnede mål?”:
3,74.
BHB: “Hensigten med kurset var at give dig et over-
blik over menneskelegemets opbygning og funktion.
Har du fået dette overblik?”: 5,95.
Vedr. TAS repræsenterer ovennævnte tal en mar-
kant forbedring i forhold til forårssemestret 2000:
3,51. Noget lignende gør sig gældende for besvarel-
sen af spørgsmålet: “Hvordan vurderer du PBL-un-
dervisning i forhold til almindelig holdundervisning?”:
aktuelt: 4,55 (F2000: 2,81). Generelt er TAS denne
gang vurderet som værende tilfredsstillende. Det er
aftalt at mødes med kursuslederne.
Vedr. MKP er situationen problematisk. Spørgsmå-
let: “Hensigten med forelæsningerne var, at de skulle
være indlærende, dels persepktiverende ved at give
et bredt udsyn over kemiens betydning i medicin og
odontologi. Gjorde de det?” opnåede 2,75. Mange
kommenterer forelæsningerne kritisk, specielt anfø-
res niveauet at være for højt. Spørgsmålet: “I hvil-
ken grad hjalp klassetimerne dig til at opnå det øn-
skede faglige niveau fx illustreret ved tentamen-
opgaver?” opnåede 3,91 med en stor spredning. Til
gengæld besvaredes spørgsmålet: “Formålet med de
eksperimentelle øvelser er at illustreres centrale
emner af faget, at træne jer i at iagttage og konsta-
tere kemiske fænomener og indpasse egne målere-
sultater i tilsvarende teori. Lykkedes dette?” med
4,97. Situationen har været drøftet med kursus- samt
institutleder, og der udfoldes stærke bestræbelser
på at forbedre kurset.
Vedr. BHB er vurderingen generelt positiv, omend
spørgsmålet: “Hensigten med SAU (case øvelserne)
var at stimulere til selvstændigt arbejde. Lykkedes
dette?” opnåede 4,15 og udviste en betragtelig spred-
ning - til dels fordi tandlægestuderende opfatter de
anvendte cases mindre relevante end medicinstude-
rende. Nogle studerende studerende oplevede en stor
diskrepans mellem undervisningens vægt på overblik
og eksamenens vægt på detaljer - hvilket de fandt
frustrerende  Der er kontakt til kursuslederen, som
arbejder på primært at forbedre SAU-delen af kur-
set.
På basis af besvarelserne kan det beregnes, at de
studerende i gennemsnit om ugen anvender 5,6 ti-
mer på TAS, 14,1 timer på MKP og 13,5 timer på
BHB - d.v.s. ialt 33,2 timer om ugen - hvilket kan
give anledning til overvejelser.
1 Vedrørende TAS, der strækker sig over 2 semestre,
er der tale om en ‘midtvejsevaluering’

2 Til samtlige kvantitative spørgsmål er der blevet
anvendt en 7-trins skala, hvor “1” typisk betyder
“Nej, slet ikke” og “7” “Ja, meget”.

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 14 -15 15 – 18 Lone Emilie Rasmussen
Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder
Torsdag 15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen
Fredag 14-15 11-14 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

HVORNÅR KAN MAN FÅ
UDBETALT
�DOBBELTKLIP� FRA SU ?
Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man
kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de sidste
12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. seme-
ster, og der er ingen dispensationsmulighed.
Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor
det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal
attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse
indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for
at få skema og attestation.

Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for
kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbeta-
les som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet
af studietiden.

STUDIET
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ADRESSEÆNDRINGER.
Fase I/Bacheloruddannelsen
Du skal ikke længere give Matriklen besked om adres-
seændringer. De trækker dagligt informationer fra
CPR-registret.

Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en
anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du
dog give studie- og eksamenskontoret besked om
hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes
give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge
din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folke-
register underrettet om din adresse, får studie- og
eksamenskontoret også oplysninger om din udenland-
ske adresse.

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller

Med venlig hilsen
Studievejledningen

omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og
eksamenskontoret for, at den ikke kommer uved-
kommende i hænde.

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

Fase II/Kandidatuddannelsen
Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit
klinikudvalg besked.

Fase I

ÅBNINGSTIDER FOR DEN (VÅDE)
MAKROSKOPISKE STUDIESAL
LOK. 18.01.42

Her er resten af semerstrets åbningstider. Kom ned
og snak med os, hvis I har brug for, at studiesalen har
mere åbent senere på semestret.
Vi ses i kælderen. Studiesalsvagterne.

Dag: Dato: Tidspunkt: På vagt:
Onsdag 4.4 10 - 14 UTG
Fredag 6.4 10 - 14 CJ
Tirsdag 17.4 10 - 14 CJ
Onsdag 18.4 10 - 14 UTG

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1. OG 2. SEME-
STER.

Gammel studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2.
semester skal samtlige obligatoriske studieelementer
i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle
kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I
efter 2. semester skal alle obligatoriske studie-
elementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Ny studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-

ORIENTERING OM VALG
AF UNDERVISNINGSSTED
PÅ FASE II !
Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:

- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.

Orienteringsmødet afholdes

Torsdag d. 26. april 2001 kl. 12.15 �13.00
 i Hannover-auditoriet

Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.
Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.
Vel mødt !

Fredag 20.4 8 - 12 UTG
Fredag 20.4 12 - 16 CJ
Mandag 23.4 10 - 14 UTG
Tirsdag 24.4 10 - 14 CJ
Torsdag 26.4 10 - 14 UTG
Fredag 27.4 10 - 14 CJ
Mandag 30.4 10 - 14 UTG
Onsdag 2.5 10 - 14 UTG
Fredag 4.5 12 - 16 CJ

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.

efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-
tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om
der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærk-
som på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/
eller umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk
studieelement, er du velkommen til at kontakte en
studievejleder.

Til pigerne

VORES MOK OG HELE
VERDENS

MOK er klar på nettet allerede
tirsdag morgen på:
www.studmed.ku.dk/mok
Din chance hvis papirudgaven
er udsolgt

STUDIET
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FADL's Røde
baroner
holder endnu
engang 1 maj.
Mere i næste
nummer af
MOK

Fase II
MEDICINSK
VIDENSKABSTEORI II. 8.
SEMESTER FORÅRET 2001
Opgave 2, der er en gruppeopgave, udleveres ved
forelæsningen mandag den 9. april. Opgaven kan her-
efter afhentes her på Afd. f. Med. Viden. (Panum
byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor
lokale 22.3.22.
Opgaven skal afleveres den 3. maj på Afd. f. medi-
cinsk videnskabsteori (lokale 22.3.5)
M.v.h. Kirsten Kjær

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 forud-
sætter 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 hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge Medline
samt benytte vores forskellige medicinske programmer.  Endelig råder LKF over et lille bibliotek, med bl.a.
Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bøger omhandlende
kliniske undersøgelsesmetoder samt diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læselokalerne mod depone-
ring 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 gennem 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 LEDIGE PLADSER

3/4 Kateter 16.15-17.45 2
3/4 Kateter 18.00-19.30 6
5/4 Sutur 16.15-17.45 3
5/4 Sutur 18.00-19.30 6
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 indenfor samme
tidsrum.  Kurserne åbnes for tilmelding 4 uger før kursusdagen; kurser markeret med * er ikke åbne for
tilmelding endnu.  Hvis man udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige kurser
resten af semesteret!

Studietilbud
MEDICINSK-HISTORISK MU-
SEUM - AFDELING FOR
MEDICINHISTORIE ARRANGE-
RER KURSUS I MEDICINENS
HISTORIE

I dagene 21. maj - 1. juni 2001 afholder Medicinsk-
Historisk Museum - Afdeling for Medicinhistorie
kursus i medicinens historie.
Det foreløbig kursusprogram består af en introduk-
tion til den medicinhistoriske historiografi og me-
tode. Her vil det fx blive diskuteret hvad medicin-
historie er, hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig
med den, og hvordan kan den bruges. Derefter følger
en række konkrete eksempler på medicinhistorisk
forskning. Eksemplerne omhandler emner som pla-
cebo og medicinske forsøg, fremstillingen af kroppen
i medicinen, det medicinsk-historiske museum som
et bud på medicinhistorien og de humane præparaters
historie. Hertil kommer træk af forskellige specialers
historie, fx kirurgiens, bakteriologiens og sexologiens.
Nogle centrale temaer er sygdoms- og krops-
opfattelse, behandling og forebyggelse, instrumen-
ter og viden i historisk perspektiv.
Kursusdeltagerne vil undervejs blive præsenteret for
talrige genstande, tekster, billeder samt museets
udstilling, som udgangspunkt for og til illustration af
forskellige medicinhistoriske tilgange.
For medicinstuderende er kurset først og fremmest
en oplagt mulighed for at stifte bekendskab med
fagets historie, ligesom det lægger op til at skrive
OSVAL I- eller II-opgave på afdelingen. Den sidste
kursusgang er derfor forbeholdt de medicinstuderende,
som overvejer at skrive en medicinhistorisk OSVAL-
opgave. Der vil her være mulighed for at tage kon-
takt med potentielle vejledere og diskutere rele-
vante emner. Kurset er VKO-godkendt.

Program udsendes til deltagerne snarest muligt.

Kurset vil blive afholdt i Medicinsk-Historisk
Museum lokaler i Bredgade 62. Kbh. K. Det gen-
nemføres kun ved tilstrækkelig tilmelding. Til-
melding senest d. 8. maj til Medicinsk-Historisk
Museum, Bredgade 62, 1260 Kbh. K, tlf. 3532
3800 (kl. 10-14), fax. 3532 3816 eller e-mail
med.hist.mus.@mhm.ku.dk

Alle er velkomne.

UDDANNELSEN I HUMAN-
BIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i  sundhed
og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgs-
basis i 1989 og blev positivt evalueret i 1994. Den
næste evaluering skal foregå i 2001.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende.
Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenskabe-
lige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden un-
dervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikro-
biologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie)
hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-

dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.
Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for men-
neskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.
Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.
Ansøgning om optagelse og yderligere informa-
tion Ansøgningsskemaer samt yderligere informa-
tion kan rekvireres og indsendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,Blegdamsvej 3, 2200
København N.Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28 e-mail:
mol@adm.ku.dk

ANSØGNINGSFRIST: TIRSDAG DEN
17. APRIL 2001 KL. 12.00

STUDIET
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Annoncer
EFTERLYSNING
Vi har, til stor ærgrelse, mistet vores biokemi-
rapport til 6. semester-øvelsen, da rapporten er
vigtig for vores eksamenslæsning vil vi enormt
gerne have den lagt tilbage hvor den er forsvun-
det fra. Nemlig i Jannik Landts dueslag i biokemi-
laboratoriet. Det er i orden at der er nogle som
er interesserede i at kigge i den, men nu har den
været væk i tre uger, det burde ikke være nød-
vendigt!

Vær derfor venlig at lægge rapporten tilbage så
de retmæssige ejere kan gøre brug af indhol-
det!!!

Hilsen Kristine, Peter, Torben, John, Jeanette,
Britt, Maria og Anne Sofie, Hold 602.

FORSØGSPERSONER SØGES
Vi er en gruppe fra Endokrinologisk Laborato-
rium på Herlev sygehus der forsker i hvordan
overvægt opstår.  Vi ønsker at undersøge om
stofskiftet i fedtvævet hos overvægtige er an-
derledes fra normalvægtige.   Vi undersøger
virkningsstedet (receptorer) for nogle vigtige
stofskiftehormoner – binyrebarkhormon og adre-
nalin.

Til et videnskabeligt forsøg, søger vi kontrol
personer: raske normalvægtige mænd i alderen
20-30 år.  Din vægt må højst være som skrevet i
tabellen nedenfor.

Højde Vægt (højst)
Ca.1,70 m 72 kg
Ca.1,75 m 76 kg
Ca.1,80 m 80 kg
Ca.1,85 m 85 kg
Ca.1,90 m 90 kg

Du skal have været vægtstabil indenfor det sid-
ste år.

Forsøget strækker sig over 4 dage, hvoraf du
skal  faste 2½ døgn. Undervejs får du foretaget
en røntgen undersøgelse til bestemmelse af din
kropssammensætning, vi udtager daglige blod-
prøver, og du skal 3 gange i lokalbedøvelse have
udtaget en fedtprøve fra underhuden på maven.
Forsøget foregår på Herlev Sygehus, og du skal
regne med at bruge ca. 1 time hver morgen i de
4 dage forsøget kører. Du skal kunne i enten uge
21, 22 eller 24 (22-25/5, 29/5-1/6 el. 12-15/6).

For din ulempe vil du modtage  kr. 3000,- på
forsøgets sidste dag.

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsø-
get skal du kontakte mig:

Læge Mads Rasmussen
Endokrinologisk Laboratorium
KAS Herlev
Tlf. dagtid: 4488 3423 el. 4488 4488 -
pers.søger 196
Tlf. aften: 3616 3034
e-mail: mads.rasmussen@dadlnet.dk

FREMLEJE TILBYDES
Fremleje af møbleret Egmont-kollegieværelse
tilbydes pga. udlandsrejse i maj-juni-juli pris pr.
måned 1590,-. Fremlejes kun til ikke-ryger.
Kontakt Lene 82320617 eller via mail
Lenekrenk@hotmail.com

PSYKIATRIBOG SÆLGES:
”Børne-  og ungdomspsykiatri”
Af Lene Lier m.fl. 1999
Pris: 290 kr.
Kontakt Mette tlf.: 38609707

ER DU RØDHÅRET?

Du kan tjene 300 kr. skattefrit.
Vi søger 20 raske rødhårede forsøgspersoner til
et videnskabeligt projekt på Bispebjerg Hospi-
tals hudafdeling.  Formålet med undersøgelsen
er bl.a. at undersøge mængden og egenskaberne
af melanin i huden og håret.
Forsøget afholdes i april 2001.
Et lille hudområde på underarmen bliver belyst
med en brøkdel af alm.solariumbestråling.
Der bliver lavet forskellige overflademålinger af
huden og et spørgeskema besvares.  En lille hår-
lok fra hovedet tages til videre analyser.   Lidt
overhud på underarmen tages fra sugeblære.
Dette er ufarligt, men let ubehag under indgre-
bet og let svie forekommer i nogen tilfælde.
-Du må ikke være gravid eller ammende.
Værnepligtige kan ikke indgå.
-Du må ikke have været i solarium eller på sol-
ferie mindst 2 måneder før forsøget og ”selv-
bruner” må ikke bruges mindst en uge før forsø-
get.
Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komi-
teer for Københavns og Frederiksberg kommu-
ner.
Nærmere oplysninger hos læge Ari Thorleifsson
på telefon 35316006 om dagen og på tlf. 20892202
om aftenen (indtil kl. 21).

Med venlig hilsen
Ari Thorleifsson
Arbejdstelefon:  35316006
Mobiltelefon 20892202, hvor du kan efterlade en
besked på telefonsvareren.
e-mail: ari_thorleifsson@hotmail.com

Bispebjerg Hospitals Dermatologiske Forsknings-
afdeling D-92, Bispebjerg Bakke 23, bygn.9, 2400
København NV.

HYPERMOBILITET!
Forskningsinteresseret stud.med./nybagt læge sø-
ges.
En projektbeskrivelse vedr. Hypermobilitets
syndromet, er godtaget af Gigtforeningens
Forskningsudvalg med henblik på opslag som PhD-
projekt.
Opslag forventes omkring 1. april 2001.

Aktuelt søges en lægestuderende, som snart er
færdig med studiet, eller nybagt læge som øn-
sker at påbegynde et PhD-studium.
Er du interesseret så kontakt mig hurtigst mu-
ligt, med henblik på at være med til det igang-
værende arbejde med udfærdigelse af en
oversigtsartikel og udfærdigelse af protokoller
med henblik på de kliniske studier. Det vil styrke
din ansøgning til Gigtforeningen.

Overlæge, dr.med. Lars Remvig,
Klinik for Medicinsk Ortopædi,
Rigshospitalet 7611, T9
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø.
Telefon 35452005 eller 35451283.
Fax: 35452008
E-mail: remvig@rh.dk

FORSØGSPERSONER MED
INDISK ELLER PAKISTANSK
BAGGRUND SØGES.
Honorar: 300 kr. skattefrit.
20 raske forsøgspersoner med indisk eller paki-
stansk baggrund søges til et videnskabeligt pro-
jekt på Bispebjerg Hospitals hudafdeling.  For-
målet med undersøgelsen er bl.a. at undersøge
mængden og egenskaberne af melanin i huden og
håret.
Forsøget afholdes i april 2001.
Et lille hudområde på underarmen bliver belyst
med hvad svarer til en brøkdel af alm.
solariebestråling.
Der bliver lavet forskellige overflademålinger af
huden og et spørgeskema besvares.
En lille hårlok fra hovedet tages til videre analy-
ser.   Lidt overhud på underarmen tages fra
sugeblære.  Dette er ufarligt, men let ubehag
under indgrebet, og let svie forekommer i nogen
tilfælde.
-Du må ikke være gravid eller ammende.  Vær-
nepligtige kan ikke indgå.
-Du må ikke have været i solarium eller på sol-
ferie mindst 2 måneder før forsøget, og ”selv-
bruner” må ikke bruges mindst en uge før forsø-
get.

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komi-
teer for Københavns og Frederiksberg kommu-
ner.

Nærmere oplysninger hos læge Ari Thorleifsson
på telefon 35316006 om dagen og på tlf. 20892202
om aftenen (indtil kl. 21)

LØVENS KEMISKE FABRIK
INDUSTRIPARKEN 55
2750  BALLERUP

Til Medicinsk Afdeling, onkologisk sektion,
søges studentermedhjælp 3-5 timer ugentligt
til arkivering, lettere tastearbejde m.m.
Fleksibel arbejdstid og løn efter aftale.
Henvendelse til Lotte Larsen,
tlf. 4492 5888, lokal 2988.

STØTTEPERSON SØGES TIL
DAMP-BARN I BØRNEHAVE.

Med start hurtigst muligt søges en støtteperson
til en 5-årig dreng med diagnosen DAMP.
Stillingen er på 8 timer ugentligt.
For yderlige oplysninger, kontakt:
Helle, Henriette eller Pia
Den Integrerede Institution Hyltebro
Esromgade 2A
2200 København N.
Telefon 3585 4554 eller 3585 4889

SOMMERTUTORER (00/01)

Tutormøde torsdag d.5/4-01 kl.15.00 i klubben.
Vi ses, Søren og Kristine

ANNONCER



8
IMMUNOLOGISK KRÆFT-
FORSKNING
Stud.med./scient. søges
Med baggrund i Hæmatologisk Forsknings-
laboratoriums  studier i myelomatose og bryst-
kræft, søger vi en interesseret student, som øn-
sker at arbejde målrettet indenfor et forskning-
sområde, hvor der aktuelt sker store fremskridt.

Projektet vil være indenfor et allerede etableret
område omhandlende optimering af teknikker til
fremstilling af dendritceller og antigenaktivering
af disse med henblik på behandling af kræftpa-
tienter.

Kontakt ønskes snarest, idet der planlægges
oplæring i laboratorieteknikker over sommeren
med henblik på ansøgning om et 1-årigt
scholarstipendium til efteråret.

Kontakt venligst videnskabelig koordinator Ulla
Høy Davidsen eller forskningsstipendiat, læge
Inge Marie Svane, Forskningssekretariatet,
Hæmatologisk afdeling L, Herlev Amtssygehus.
Tlf 44 88 47 18 eller fax 44 53 50 67, e-mail:
ulda@herlevhosp.kbhamt.dk el.
Inge.M.Svane@dadlnet.dk

FASE II EKSAMENSLÆSNING!
Laboratoriet for Kliniske Færdigheder (LKF) har
læsepladser reserveret for fase II studerende.
De ligger i Teilum bygningens stueetage (Rigs-
hospitalet). Her kan du:
-Få masser af ro til at læse.
-Tjekke e-mail. (Først efter 15 på hverdage)
-Låne alternative fase II lærebøger, medicinsk-
og kirurgisk kompendium og diverse   ordbøger.
-Købe billig frisklavet kaffe (efter påske).
-Læse fra 8-20 på hverdage og fra 9-17 i week-
enden.
-Medbringe din madpakke O. Lign.
Indgang: Ind ad hovedindgang og ”til højre gen-
nem glasdøren”. Dog gennem glasdør på højre
side af bygningen til venstre for rampen ned til
kælderen efter 17 og i weekenden. Ring på dør-
klokken.

Med ønsker om god arbejdslyst
Studentermedhjælperne

TURNUSBYTTE.
Hej.
Jeg er kandidat fra vinteren 2001 og vil, af
familiemæssige årsager, måske gerne bytte
turnussted med dig…
JEG HAR: FREDERIKSBORG AMT, med
turnusstart 1/9-01 på ortopædkirurgisk afdeling,
Frederikssund Sygehus.
JEG ØNSKER : KØBENHAVNS AMT, med
turnusstart 1/8 eller 1/9. IKKE 1/10.
Jeg er primært interesseret i at få Herlev eller
Glostrup Sygehus med kirurgisk ansættelse i
parenkymkirurgi, men det allervigtigste er start-
tidspunktet.
Ring/skriv snart, - der stikker IKKE noget under
!!!
Venlig hilsen
Mette 44881522 / Marklund@kagsaa.dk

TURNUS-BYTTE:
Haves: Ribe Amt – start Efterår 2001/Forår 2002
Ønskes: Alt andet, helst Sjælland, Fyn eller Øerne
Interesseret ? –Ring til:
Sofie Rosager tlf: 33 12 44 14

STUDENTERSEKRETÆR
SØGES
PR. 1. AUGUST 2001 TIL
KLINIKUDVALGET RIGSHO-
SPITALET.
Stillingen er på 600 timer årligt og efter ønske
deles denne i øjeblikket mellem to studenter-
sekretærer.
Du må meget gerne starte tidligere med et min-
dre timeantal, så du kan nå et blive introduceret
til jobbet, inden efterårssemestret starter.
Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne, som varetages, er bl.a.:
·praktisk planlægning af undervisning og kliniske
ophold
·holdsætning af studerende
·udfærdigelse af introduktionsmateriale
·indkaldelse til klinikudvalgets møder samt del-
tagelse i disse som referent
·deltagelse i planlægnings- og prioriteringsmøder
Kvalifikationer:
·Selvstændig og pligtopfyldende med overblik og
sans for detaljer.
·Kendskab til EDB er en fordel.
·Åben og imødekommende med gode samarbejds-
evner
Studerende på 6. semester (som forventer at
starte på 7. semester til efteråret) eller tidligt
på fase II ved Klinikudvalget Rigshospitalet vil
blive foretrukket.
Arbejdstid:
Fordeles efter aftale - men med flest timer pla-
ceret i august/september og januar/februar.
Der må påregnes en ugentlig træffetid samt del-
tagelse i klinikudvalgsmøder.
Løn:
I henhold til overenskomst mellem Finansmini-
steriet og HK/Stat.
Evt. spørgsmål:
Kan rettes til klinikudvalgets sekretariat, tlf.
3545 4436.
Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 18. april 2001.
Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til
 Klinikudvalget Rigshospitalet
Afsnit 5404, Teilumbygningen
Tagensvej 9
2100 København Ø

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.

kommer på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er
søde og nuttede, og der er god opbakning fra  og godt
samarbejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi
søde mennesker alle sammen, som tager hensyn til
hinandens små behov og særheder.
-Du skal være børnevt’er, eller have min. 150 vt -
timer, og tage det førstkommende børne - vt -
  kursus.
-Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr.
Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgs-
mål, er du velkommen til at ringe til vagtbureauet
35 24 54 04 el. 35 24 54 05 eller Kristina på tlf. 36 46
84 80.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Intensivhold 4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542 KKHH
FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) tilby-
der DIG en enestående chance for at videreudvikle
din kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde
på lige fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker.
Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære:
at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m.
at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afde-
linger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM)
at kunne arbejde selvstændigt
at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte
ting intensiv personale må beskæftige sig med, her-
under psykisk observation og pleje af patienter og
pårørende, akutte livs redende procedurer, opsæt-

Har du lyst til at være med til at starte
et nyt SPV-flyverhold 1503 !

Det er meningen, at holdet skal kunne dække alle
typer SPV-vagter. Det kan altså  både være psyk.,
afdelings-og hjemme-vagter, holdet bliver sendt ud
til.

Når holdet ikke er i arbejde, dækkes også løse SPV-
vagter. På den måde er man som holdmedlem stort
set altid sikret arbejde på de planlagte ”vagtdage”.
Krav:  Du skal kunne tage ca. 4 vagter hver måned,
have haft min. 200 SPV-vagter . For at holdet kan
etableres må vi regne med at der skal være ca. 20
medlemmer.
Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte
Haupt eller Søren Rasmussen på 35 24 54 04.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april .2001 klokken
12:00
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Nyt SPV-hjemmehold 1513
Vagtbureauet har fået bestilling på et SPV-hjemme-
hold, til varetagelse af plejen omkring en yngre be-
boer på et plejehjem på Amager.
For at holdet kan etableres vil der være brug for ca.
18 medlemmer.
Der skal dækkes dag – og aftenvagter alle ugens
dage + en vagt mandag, onsdag og fredag i tidsrum-
met 10 – 15.
Krav: 200 SPV-timer, som skal være ligeligt for-
delt på psyk. og somatiske timer.
Skal kunne tage ca. 4 – 5 vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april  2001 kl. 12:00
For yderligere information, ring til Vagtbureauet,
Gitte Haupt / Søren Rasmussen, 3524 5404

HOLD 3302
-det flyvende børne - vt - hold
søger 4 nye medlemmer.

Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospi-
talet, hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du
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ning og tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP osv.
osv. osv.
Vi forventer at du:
har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra.
har bestået farmakologi.
kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
er fleksibel, selvstændig og engageret.
kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.
Oplæring: maj/juni
Vagtstart: juni
Ansøgningsfrist:  Ansøgningen skal være på vagt-
bureauet onsdag den 11. april 2001 klokken 12.00.
Yderligere informationer: For yderligere info kon-
takt venligst holdleder Anja Pedersen på 33 21
12 22.

Hæmodialyse
Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til
start af oplæring i slutningen af april.
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,
primært aften- , weekend- og vagter i ferierne.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagt-
plan, 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 sygeple-
jersker.
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 sy-
geplejerske/student,
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. apr. 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 4301 på neonatalklinikken på RH
søger 1 ventilatør.
Tilbyder:
-  Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stue-
gang 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, sygeplejer-
sker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
 -       Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer: Min.400 VT-timer samt 100 BVT-
timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. priori-
tet.
 Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkom-
mende 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 ca. 5 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april 2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe
tlf. 32 96 74 96
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

Hold 4402
 på thoraxkirurgisk intensiv på
Rigshospitalet søger
1 nyt medlem til indsupplering  pr. 1/5-
2001 alternativt 1/6-2001.
Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på
Riget. Holdet er stabilt og velfungerende, og har
været aktivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi
dækker AV og NV i hverdagene, hele døgnet i week-
enden.
Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob,
som giver mulighed for at træne en række basale
kliniske færdigheder, men også for at stifte bekendt-
skab med højt specialiseret og avanceret behandlings-
udstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bipass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lunge-
transplanterede patienter og børn opereret for konge-
nitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje.
Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma).
Elektronisk observationsskema/kardex (PDM)
Vi kræver:
At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et år er
det muligt at gå ned i vagter (”gå på pension”).
At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi.
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive priorite-
ret. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive
på holdet i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og
man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer eller mangler én
eksamen på fase I.
Yderligere oplysninger: Kontakt Jakob Nielsen (tlf.
23 83 69 66).
Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april kl. 12.00 til
VB.. Ansøgningsblanket fås på VB.
Der vil være ansættelsessamtaler umiddelbart ef-
ter.

Hold 4406 på Herlev Intensiv søger 2
ventilatører til indsupplering fra 1.
marts.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt
intensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.;
endvidere har vi en del hæmatologiske ptt., samt
dialysekrævende intensivpatienter fra hele Køben-
havns 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
også lære en masse andre spændende og relevante
ting
(vi arbejder bl.a. på at få kompetence til at give i.v.
medicin)
Krav:
Bestået farmakologi
300 VT-timer
5-6 vagter pr. måned
Der er 2 ulønnede følgevagter med ventilatør og 1
lønnet følgevagt med sygeplejerske.
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
maj.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april kl. 12 på
Vagtbureauet
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.

VT-Hjemmehold 4604 søger
2 nye holdmedlemmer
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
fredage 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.
Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 26
85 91 57.
Ansøgningsfrist: Mandag den 9. april 2001 på VB kl.
12.00.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND

Da nogle af vore holdmedlemmer er blevet færdige
med studiet, søger vi 2 nye holdmedlemmer til ind-
supplering i april mdr. 2001 eller hurtigst muligt.
Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig.
Patienten er kørestols og respiratorbruger. i
personlig pleje, pasning og vedligeholdelse af
respirator, tube og katheterskift. Arbejdet fore-
går under afslappede forhold uden indblanding
fra anden side og er derfor meget selvstændigt.
Vi planlægger i samråd med patienten de dag-
lige gøremål såsom: Indkøbsture eller bare en
„køretur 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 mad-
lavning.
Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du foretræk-
ker eget køretøj, eller tager S-toget fra hovedbane-
gården. Der ydes
1 l/4 times transport hver vej.
Oplæring: To følgevagter af 4 timer i henholdsvis
dag og aftenvagt. Hertil kommer supplerende
undervisning i Lifecare respirator PLV 100, samt
undervisning i skift af trachealtube.
Ansøgningsfrist:  Onsdag den 11. april  2001  kl. 12.00
til Vagtbureauet.

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

Nyt MVS-hold 5406 søger 7 � 8
medlemmer

Vagtbureauet har foret bestilling på et MVS-hold,
der skal varetage plejen omkring en yngre beboer på
et plejehjem på Amager.

Holdet skal dække alle nattevagter i tidsrummet
23:00 til 07:00.

Krav: 400 SPV-timer, bestået farmakologi og
mikrobiologi.
Skal kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned.
Ansøgere med MVS-kursus vil blive foretrukket.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 11. april 2001  kl. 12:00

Yderligere information kan fås på Vagtbureauet, Gitte
Haupt / Søren Rasmussen, 3524 54040

VB MEDDELER
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IMCC

PRÆKLINISK OPHOLD
SOMMEREN ÅR 2001
Der bliver igen i år mulighed for at komme på præ-
klinisk ophold med IMCC København. Opholdene
henvender sig hovedsageligt til Fase I´ere, og giver
mulighed for at se hverdag (- og nat) på et sjællandsk
eller bornholmsk sygehus. Man er afsted 14 dage på
enten en kirurgisk eller medicinsk afdeling. Ophol-
dene koster 300 kr. og er i følgende perioder:
1. uge 25-26 (18/6-30/6)
2. uge 27-28 (2/7-13/7).
3. uge 29-30 (16/7-27/7)
4. uge 31-32 (30/7-10/8)
5. uge 33-34 (13/8-24/8)
Hospitalerne er følgende:
· Nykøbing F. – Ort. Kir. Alle perioder
· Holbæk – Kir. Alle perioder
· Stege - Kir. Alle perioder
· RASL – Ort. Kir. Perioderne: 2, 3,

4, 5
· Nakskov - Med. og Alle perioder

Kir.Afd.
· Bornholm Central Perioderne: 1, 4

Sygehus Med. og & 5
Kir. Afd.

På alle sygehuse undtagen RASK tilbyder kost og logi
under opholdet.
Der er ansøgningsfrist for opholdene senest  mandag
den 9. april.  Prioriteringsskema kan hentes på IMCC
kontoret, sammen med girokort. Girokort skal være
betalt den 9. april. Hvis du betaler via PC-banking
eller lignende skal du sørge for at IMCC får en be-
kræftelse, ellers kan vi ikke se hvem der betalt.
Til slut en lille bøn; præklinisk udvalg består af stu-
derende, der arrangere ophold for andre studerende.
Vi i udvalget har alle været afsted på prækliniske
ophold, som vi selv arrangerede. Men nu savner vi
nye fase I´ere, der selv vil afsted og har lyst/over-
skud til at arrangere ophold.  Arbejdet er ret afslap-
pet og ikke specielt krævende, men det skal sjovt
nok gøres for, at bevare denne mulighed for at Fase
I´ere kan opleve hospitalshverdagen på andre måder
end som FADL-vagt. Derfor, hvis du har lyst til at
være med i/bevare præklinisk udvalg så mail til
mfranthe@mdb.ku.dk eller mød op til vores næste
møde, som er tirsdag d. 10. april kl. 12.15 på IMCC
kontoret
Hilsen Mattis & Bo

KONTAKTANNONCE
600 medicinstuderende fra hele verden mødes i Dan-
mark til den største kongres for medicinstuderende
nogensinde
International Training Congress for Medical Students
Aalborg 4.-12. august
Og DU kan være med
Så i stedet for at ryste på hovedet og himle med
øjnene og tænker ”fuck, hvor er det bare urealistisk”,
så hjælp os – vi mangler arbejdskraft!
GA-gruppen er på trods af hårdt arbejde og mange øl
også en meget broget forsamling.
 Genkender du noget af nedenstående:
Til den økonomi interesserede som ved en fejl kom
til at skrive lægevidenskab på sin ansøgning:
Du kan sammen med fundraising gruppen falde tryg-
lende på knæ for at lokke penge til et godt formål,
selvfølgelig vores formål!
Til den veltrænede som elsker at møde nye menne-
sker:
Indgå i logistik gruppen – løb svedig rundt med en T-
shirt i skrigende farver hvorpå der står ”INFO”.
En sikker måde at score på.
Til alkoholikeren:
Kom tættere på det der står dig nærmest. Ryk ind
bag baren til én af de utallige fester.
Til den højtråbende med overblikket:
Se det som en udfordring: hvordan sluser man 700
mennesker fra en bygning til en anden og fordeler
disse enligt bordplan på 100 borde… på under en halv
time?
Til dig der elsker sladder:
Hvad tror du der sker når man lukker 550 medicin-
studerende ud på Jomfru Ane gade i 9 dage? Det
kunne være din opgave at sørge for at det hele forlø-
ber anstændigt! Eller vær heldig og få et glimt af de
celebre VIP’s som er inviteret, f.eks. Hendes Konge-
lige Højhed Prinsesse Alexandra.
Til journalisten:
Indgå som en del af PR gruppen og sørg for at gøre
kvalmende meget opmærksom på dig selv og det
projekt du arbejder på.
Det kan siges meget kortere: kontakt undertegnede
så finder vi sammen noget som du virkelig har lyst til
at arbejde med!
Kontaktperson: Line Ivarsson
Email: Line_Ivarsson@hotmail.com
Tlf: 35 38 91 92
Mobil: 29 64 12 30

TÆNDER DU PÅ AT�
- mingle på Christiansborg
- lave websites
- skrive pressemeddelelser & artikler
- fænge TV’s interesse
- interviewe og blive interviewet
- trykke foldere og t-shirts

Tænder du på at promovere verdens største kon-
gres for medicinstuderende nogensinde?
Kongressen – ITCMS (International Training Congress
for Medical Students) afholdes i Aalborg 4.-12. august
2001.
600 medicinstuderende fra 68 forskellige lande mø-
des i 9 dage. Det kan ikke forbavse nogen, at hendes
Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra er protektor
for projektet.
 PR & Marketing gruppen har brug for din hjælp!
Kontakt undertegnede hvis du er nysgerrig!
Line Ivarsson Tlf.: 3538 9192
Mobil: 2964 1230
Email: Line_Ivarsson@hotmail.com

SEXEKSPRESSEN!
Månedsmøde: Nu på torsdag 4/4 kl. 1900 i FADL´s
mødelokale (lige ved kemigangen).
Det vil handle om lidt af hvert, men især om
hvad vi vil lave på ugeseminaret, emner, under-
visere andet???
Velkommen til alle.

KOM TIL IMCC
MÅNEDSMØDE  ONSDAG
DEN 4. APRIL KL.19.30 I
FADL�S MØDELOKALER
1.2.7A
IMCC er en organisation af medicinstuderende, der
arrangerer projekter, kongresser, udlandsophold over
det meste af verden, beskæftiger sig med flygtninge
og tortur og meget andet.

Kom og vær med og hør om der er noget du har lyst
til at deltage i, vi vil altid gerne se flere nye ansig-
ter. Semester er underordnet. Alle er velkomne.

BURMESE REFUGEE
PROJECT
Kunne du tænke dig at opleve en læges arbejde
ogbhverdag i en flygtningelejr –og selv give en hånd
med? SCORP har kontakt til et hospital i en flygtnin-
gelejr på grænsen mellem Burma og Thailand.
Du kan komme afsted så snart du har bestået 8.
semester (inkl. klinik) for en periode af min. 6 ugers
varighed.
Interesseret? - Så tjek internetsiden http://
www.slomsic.org/burma/ (GØR DET –den er rigtig
go’!) -Kontakt enten solvejp@hotmail.com,
steph@mdb.ku.dk, eller idaglode@hotmail.com

Venlig hilsen Ida og Solvej,
SCORP – Standing Comittee on Refugees and Peace,
IMCC

DISSEKTIONSTUR TIL
TJEKKIET
INFO-MØDE D. 5 APRIL
SE OPSLAG !!

Vi går alle med en lille drøm om at komme til
Brno, denne Öesteuropas Perle. Og her er den
gode nyhed: Nu kan det lade sig gøre. For igen i
år arrangerer IMCC en tur til Tjekkiet i juli
måned, indeholdende et dissektionskursus. Og
på baggrund af det sidste halve århundredes er-
faringer forventer vi også i år en bragende suc-
ces. Vi formoder at lærerstaben igen i år omfat-
ter så berømte/berygtede navne som Dr.
Zechmeister og Frankenstein. Og igen i år er det
juli måned tager vi afsted

Ved at deltage på denne tur får du i løbet af få
uger et samtalegrundlag med selv den øverste af
overlæger – det er forbavsende hvilke notabili-
teter der i tidens løb har deltaget på Dissektions-
turen.

Sidste års dissektionstur  inkluderede
· 12 dissektionsdage – dissektion fra 8 til 12 og
forelæsninger enkelte eftermiddage. Dissektions-
lærene er meget kompetente og erfarne, og ryg-
tet vil vide, at der dissekeres i nye lokaler i år.
· En 5-dages tur til Slovakiet med tilhørende
vandreture i det skønne Hohe Tatra.
· Adskillige ekskursioner til området omkring
Brno – Bla. vinsmagning og en tur til Wien.
· Det utålelige selskab af andre medicinere... ca
½ Kbh. og ½  Århus.
· En uges afsluttende uge i Prag.

I år ligger turen fra 30. juni til 29. juli

Hvis Du Vil Vide Mere: http://www.imcc.dk/
aarhus/newindx.html og se under ”dissektions-
tur”!
Du kan også spørge deltagere fra sidste år eller
dette års turleder:
Anders Lødrup, hold 12, 1. semester (Århus).
Tlf: 86 765584
E-mail: ABL@studmed.au.dk

INDRE ORGANER
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HVAD SKAL DU I AUGUST?

En måned til Barcelona i Catalonien!
Hvad skal du lave?
Selvfølgelig nyde solen og vandet,
MEN OGSÅ DELTAGE I RESEARCH EXCHANGE.
Projektbeskrivelsen nedenfor er blot en af mange.
Se de andre på; ftp://ftp.lf2.cuni.cz/pub/IFMSA/
Der er stadigvæk 2 pladser tilbage -Skynd dig!!!!
Mere info: på IMCC kontoret eller mail os på:
tangmose@hotmail.com.
researchexchange_dk@yahoo.dk

Basisgrupper

SÅ ER DET I DAG!

PPP holder vores første møde i dag. Det er en ny
gruppe som interesser sig for pædiatrien, og hå-
ber at komme ind under IMCCs brede vinger. Vi
planlægger at invitere pædiatrikere ud for at
tale til os, lidt som SATS gør med traumetologi/
anæstesiologi, for at lære noget om specialet og
skabe nogle kontakter. Vi kan abonnere på pæ-
diatriske blade og ”Vi Forældre” (!) måske arran-
gere pædiatriske ophold på hospitaler her og i i
udlandet, og måske møde medicinstuderende fra
andre lande der også har lyst til at blive børne-
læger, og sammenligne tips og erfaringer. Des-
uden kan vi måske tage op eller deltage i
existerende børne-relevante projekter på IMCC,
og tage nye op, som at klovne med klovnen på
Riget!

Håber at se Jer til første møde, 16.30, 4. April på
IMCC kontoret, hvorefter vi måske kan presentere
gruppen for IMCC´s månedsmøde. Mail Cat på
catcollin@yahoo.com eller ring 82320512, hvis
du vil være med eller har spørgsmål!

SÅ ER DET IGEN TID TIL
LANG FREDAGSBAR!

Kom glade, kom friske og
smag dagens bitter i den
fantastiske bitterbar, hør
det fantastiske band
spille noget helt fanta-
stisk musik fredag d. 6/4-
2001.

Fri adgang til alle før kl.
17, herefter er der kun
adgang med studiekort.
Folk med studiekort kan tage en uden studiekort
med!

Vi ses til en helt fantastisk fradagsbar!!!!

Studenterklubben!

MØDE 8/4-01 11:00 I BAND-
RUMMET FOR ALLE BANDS.

Der er møde for alle bands som har søgt om
spilletid i klubbens øvelokale. Hvert band skal
stille med min. 2 personer, den ene skal være
bandets kontatkperson. Dette møde er obligato-
risk for at få tildelt spilletid i øvelokalet.
Dagens program bliver:
Møde om bandrummets fremtid.
Oprydning i bandrum.

Mvh. Klubbens kontaktperson, Nicolai Renstrøm
Ølokalets kontaktperson, Jonas Torp.

GENOPFRISK DIN 1. HJÆLP
Gratis 4 timers kursus i Basal
Nødbehandling

FADL, SATS og instruktører fra Københavns
Brandvæsen underviser efter principper fra
ambulancebehandlernes uddannelse.

Øvelsesaften i Medborgerhuset, Nørre Allé 7:
· Livreddende førstehjælp til den blå, blege, blø-
dende eller bevidstløse
· Almindelig førstehjælp til den forbrændte, for-
frosne eller forgiftede
· Ventilation og hjertemassage øves intensivt
ved sygdoms- og ulykkescases

Ledige pladser på to hold: 18.4. og 24.4. kl. 16.15-
20.15.
Tilmelding pr. email: mgpoulsen@get2net.dk
anfør emne: Kursustilmelding
eller pr. tlf: 25 78 18 36
Bekræftelse af tilmelding retur pr. email eller
straks pr. tlf.

Research program’s name Glial transplant cells on
the regeneration of the nervous system (nerves
and spinal cord).
UniversityAutonomous University of Barcelona
Department of  Cell Biology, Physiology &
Immunology
Head of the departmentCristina Templado
Tutor(s) Xavier Navarro
Description
Experimental research on animal models of
lesiona of peripheral nerves and spinal cord. The
aims are to enhance regeneration by means of
glial cell transplants and neuroprotective agents.

Methods of assessment include electro-
physiological, locomotorbehaviour, and
immunohistochemical
methods.Purpose
To find new therapeutic approaches for severe
injuries of the nervous system.
Requirements Knowledge on structure and
function of the nervous system. Interest in
neurobiological research Language English,
Spanish, CatalanDuration minimum 1 month
Period of the yearJune, July and September
EvaluationContinuous Evaluation and Certificate
Number of Students 2

KÆRE VANDHUNDE!

Så er foråret på vej (håber vi da...) og dykker-
sæsonen starter. Vi har haft en masse tilmeldin-
ger til vore aktiviteter efter sidste indlæg, så I
skal være hurtige, hvis I vil have en af de sidste
ledige pladser. Det er først til mølle...
Flg. Arrangementer modtager tilmeldninger NU:
PRØVE-DYK
For alle uden et dykkercertifikat som gerne vil
prøve at trække vejret under vand eller overve-
jer at tage et dykkerkursus. Aktiviteten er åben
for alle studerende, hvorfor medlemskab af PUC
ikke er påkrævet.
Tidspunktet for intro-dyk er torsdag 10. maj. Vi
starter arrangementet med lidt elementært
dykkerteori på Panum, fra kl. 14-16. Herefter er
der spisepause, hvorefter der er praktisk dyk-
ning i Tingbjerg skoles svømmehal fra 18-23.
Det eneste du skal kunne, for at deltage, er at
svømme, være alment rask og positivt indstillet
overfor store mængder vand. Det eneste som
skal medbringes er et par badebukser og et hånd-
klæde. Resten organiserer PUC for dig og sørger
for en uforglemmelig og motiverende oplevelse!
For at deltage sendes en mail til PUC@dk2net.dk
med flg. opl.: Navn, fødselsdato, tel.nr., e-mail,
studie, semester/hold samt højde/sko.nr. (til ud-
styr). Endvidere bedes indbetalt et beløb på
110kr. til PUCs konto til dækning af udstyrsleje,
luft til flasker m.m.
Til arrangementet vil også være mulighed for
tilmelding til PUCs dykkerkursus i september
2001. Vælger du at tilmelde dig kurset indgår de
110kr for prøvedykket i kursusafgiften. Mere info
om dykkerkurser flg. på et senere tidspunkt.
Maks. antal deltagere er 20 og sidste frist for
tilmelding og betaling er man. 23. april.
Så op på dupperne og meld dig til semesterets
største begivenhed for vandhunde!

KULLEN 2001
Fredag 4. maj. - søndag 6. maj.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m.,
men eksl. mad: 1300kr - Med eget ABC-udstyr,
komplet dragt og bly: 1125kr - Med eget udstyr
bortset fra flaske: 1010kr - Med komplet eget
udstyr: 915kr.
I øjeblikket er der desværre ikke plads til flere
deltagere på turen. Dog kan man skrive sig op på
”standby” og således få endeligt svar efter tor. 5.
apr. hvis der er plads. For alle tilmeldte skal
depositum være indbetalt senest tor. 5. apr. El-
lers tilfalder pladsen opskrevne på ”standby”-
listen.
For opskrivning på ”standby” sendes en mail til
PUC@dk2net.dk med flg. opl.: Tur, navn, e-mail,
tel.nr, højde, vægt, sko. nr. (til udstyrsleje).
Restbeløb skal være PUC i hænde senest fre.
20.apr.

LYSEKIL 2001
Årets højdepunkt! 8 dages dykkertur til Sveriges
dykkermekka, Lysekil, 70km nord for Göteborg.
Der dykkes i Gullmarsfjorden, Sveriges eneste
rigtige fjord, hvor stejle klippevægge strækker
sig ned til dybder på 100m og mere....
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykke-
rens kunnen, hvorfor turen kun anbefales for AOW,
CMAS** eller tilsvarende. Folk der evt. ikke har
sådanne grader, men har dykket med PUC før
eller har erfaring i dykning i koldt vand må også
meget gerne melde sig til ! Er du i tvivl om du er
erfaren nok til at tage med så send os en mail
eller ring.
Turen strækker sig fra lør. 18. aug. til søn. 26.
aug.
Om lørdagen gennemføres et ”tilpasnings” dyk i
DK, hvorefter der er afgang mod Lysekil søndag
morgen.
Vi bor i to lejede sommerhuse, hvoraf det ene
har privat strand. Hjemrejsen finder sted søn.
26. aug. med ankomst i Kbh. sen aften.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 12
dyk hver. Max. antal deltagere er 13.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m.,
men eksl. mad: 2870kr.

INDRE ORGANER
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PROGRAM
FORÅR 2001

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 sæso-
nens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.studmed.ku.dk/filmklub/

Torsdag d. 5/4

Spartacus
kl.20

Traditionen tro viser vi også dette semester en film,
der roligt kan karakteriseres som en klassiker.
Spartacus er fra 1960, og hovedrolleindehaveren er
selveste Kirk Douglas. Filmen er fra før computeren,
så nej, de kæmpe kampscener er ikke manipulerede.
Den eneste vej frem var at skaffe tusindvis af
statister. Filmen fik 4 Oscars.
Slaven Spartacus bliver solgt som gladiator. Det
lykkes ham imidlertid at undslippe sin herre, og
sammen med en skare slver prøver de at drage hjem.
Undervejs slutter der sig flere og flere til og meget
hurtigt har spartacus en hel hær bag sig.
Et brag af en storfilm.

DSLY
Dansk Selskab Til Sikring Af
Lægers Ytringsfrihed

Mandag d. 5.marts blev der på Panuminstituttet
under stor mediebevågenhed - bla. direkte sending i
TV-avisen kl. 21.18 - afholdt stiftende generalfor-
samling for det nydannede DSLY.
Selskabet er oprettet som et modsvar på, at læger
oplever, at deres ytringsfrihed bliver krænket, når
de prøver at ændre eller kommentere forhold, der
strider imod lægeløftet, og at de derfor ikke kan
udføre det etiske hverv, de har aflagt ed på.

På den stiftende generalforsamling var der et frem-
møde på ca. 50 læger, langt flere har meldt sig ind
via email.
Det lyder måske ikke af så mange, men i læge-
sammenhænge, er det et beundringsværdigt stort
tal. Som en af de deltagende læger og medlem af
Københavns borgerrepræsentation ; Lars Hutters
sagde : „ Det er en historisk begivenhed. „

Nuværende medlemmer strækker sig fra medicinstu-
derende til praktiserende læger, overlæger og pro-
fessorer fra landets største sygehuse. Stadig flere
lader sig melde ind, men foreningen vil have endnu
flere medlemmer. Som initiativtageren Læge Stig
Ekkert siger : „ Det er en sober forening med de
bedste intentioner, og selvom mange udtrykker frygt
for repressalier fra den politiske ledelse på sygehu-
sene, så tror jeg, at vi allerede er mange nok til, at
man er bedre beskyttet i foreningen end udenfor.
Faktisk synes jeg, man skal lede langt efter en god
grund til ikke at blive medlem - også som stud.med.
- det er vigtigt, at vi bliver så mange som muligt. „

Læge Stig Ekkert, (ophavsmanden bag dannelsen af
foreningen), var ordstyrer bag en god og konstruktiv
debat blandt de fremmødte. Vedtægterne blev gen-
nemgået minutiøst pkt. for pkt., og flere ændringer

blev tilføjet. På generalforsamlingen blev der valgt
en bestyrelse, der, pånær nogle få undtagelser,
indbefatter dem, der har stået bag samlingen og
oprettelsen af DSLY.

Derudover blev det bestemt, til stud.med.’ernes egen
overraskelse, at stud.med.’er skulle være repræsen-
teret med et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen.

Indvalgte i bestyrelsen :
Formand : Professor overlæge, dr.med. Niels Høiby.
Næstformand og talsmand :  Læge Stig Ekkert. Kas-
serer : Afdelingslæge Torben Ishøy
Øvrige bestyrelsesmedlemmer :
Professor, overlæge, dr.med. Tom Bolwig. Prakts.
læge Ole Tang. Stud.med. Ditte Erlangsen.
Suppleanter: Professor, overlæge, dr.med. John Phi-
lip. Overlæge, dr.med. Michael Kosteljanetz.
Revisor : Overlæge, dr. med. Erik B. Obel. Revisor-
suppleant : Overlæge, dr.med. Ib Bygbjerg

Bestyrelsen får en løbende strøm af henvendelser fra
læger fra hele landet, der har historier og oplevelser
om krænkelse af deres ytringsfrihed. Læger, der har
mistet deres job, eller fået vingeskudt deres karri-
ere, ved at give udtryk for patientforringende og
umenneskelige forhold på deres arbejdspladser.
DSLY er dannet med det formål, at skabe et forum,
der kan støtte og vejlede, de læger der ønsker at
deltage i den offentlige debat for et bedre sundheds-
væsen. At de kan ytre sig uden at skulle frygte re-
pressalier fra ledelsens side.

Bestyrelsen besluttede, på det første bestyrelses-
møde, d.19/3, at alle henvendelser, som udgangspkt.,
vil blive behandlet anonymt, medmindre andet afta-
les med vedkommende.
DSLY håber, at mange stud.med.’er og læger på alle
niveauer, vil støtte op om dette projekt, så vi kan
blive repræsenteret så bredt som muligt, og derved
give udtryk for de eksisterende arbejdsforhold, mange
lever og arbejder under.

Vi ønsker, at understrege vores ret til at udtale os
offentligt på en seriøs og faglig måde. Samtidig øn-
sker vi at forbedre det danske sundhedsvæsen, der
altid bør varetage patient-forholdene efter bedste
evne.

Det er vigtigt, at stud.med.’erne allerede nu lader
sig repræsentere, som den næste generation af læ-
ger. Så vi kan deltage aktivt i debatten og ikke bare
være passive, mens vores fremtidige arbejdsforhold
diskuteres og ændres. Det er jo os, der skal leve med
dem.  Det er vigtigt, at vi lader os blive hørt og set
af den politiske ledelse og af lægestanden, så de kan
se det rigtige og rimelige i, at der skal ske en æn-
dring  på alle niveauer i sundhedsvæsenet og ikke
bare i toppen.
Vi har lige så meget ret til ytringsfrihed som alle
andre, og det bør vi give udtryk for.

Vi opfordrer derfor alle, med interesse for vores
fremtidige eller nuværende arbejdsvilkår, at melde
sig ind !!!!!

Dette kan ske ved at sende en mail til kasseren
Torben Ishøy på adressen : tis@mail.tele.dk

Desuden opfordrer vi alle til at rette henvendelse til
en af de to understående email adresser, og give
udtryk for oplevelser, for og imod meninger, ideer til
foreningens arbejde, spørgsmål, osv.,  så vi kan bruge
det i det videre arbejde. Vi understreger endnu en-
gang, at alle henvendelser vil blive behandlet ano-
nymt, medmindre andet er tilføjet.

Stig Ekkert : ekkert@dadlnet.dk
Ditte Erlangsen : erlang@mdb.ku.dk

Læger har ikke altid ret, men de bør altid have ret
til at udtale sig.

Mvh
Ditte Erlangsen, Stud.med.

INDRE ORGANER


