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2001

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
2000 (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.

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. 1200. 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 200,- 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. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen

Denne uges forside: FADL
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BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001 !!!!

Dag. Tlf.tid. Træf.tid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 15 –16 16 - 19 Maria Salling Rasmussen
International vejleder

Tirsdag 15 –16 12 – 15 Jes Braagaard

Onsdag 14 –15 15 – 18 Lone-Emilie Rasmussen

Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

Torsdag 15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen

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

Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-
Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos :
Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41
Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

���	�������������

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.

For studerende på gammel studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet. Hvis du er begyndt
på studiet sommeren 1994 eller senere gælder det
endvidere, at du skal have bestået kemi og anatomi
I senest 2 år efter påbegyndelse af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
inden du kan påbegynde 3. semester. Eksamen i celle-
biologi skal være bestået inden 4. semester. Senest
2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie, skal
du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi
og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået, og se-
nest 6 år efter du har bestået bacheloruddannelsen
skal kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være
bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-

menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation.

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

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

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret senest 3 hver-
dage efter eksamens afholdelse. Hvis du forlader
eksamen på grund af sygdom, vil opgavebesvarelsen
ikke blive bedømt, og eksamen tæller ikke for et
forsøg
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: „kortere varighed“ respek-
tive „længere varighed“ gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksa-
men, vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundt-
lig eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret
!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordi-
nære eksaminer. Det er her en forudsætning for del-
tagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3
eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligele-
des en betingelse, at du har været tilmeldt og er
mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksa-
men. Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang
til reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er beretti-

get hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamens-
kontoret.

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

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

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

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

Og du kan få penge til studieopholdet.

Det vigtigste, er at gå i gang med planlægningen i
god tid, oftest mindst et år i forvejen, alt afhængig af
hvor meget forarbejde du skal gøre (blive accepteret
af værtsuniversitet, fremskaffe fagbeskrivelser etc.).
De mere sofistikerede studieophold kan godt tage 1
til 2 år at planlægge. Til gengæld har de hidtidige
ECTS- ophold kun krævet begrænset forarbejde.
Fakultetet har gennem ECTS- programmet samar-
bejdet med en lang række europæiske universiteter
om udveksling af medicinstuderende. Dette samar-
bejde eksisterer dog ikke mere. Dog har partnerne i
ECTS programmet forpligtet sig til at videreføre
udveksling i samme form som under ECTS, så der er
tale om mange af de samme universiteter.

Det første du skal gøre er at få fat i Universitetets
pjece „JEG VIL UD.Den kan hentes på nettet
www.sund.ku.dk. Du kan også få hjælp hos IMCC
(9.2.2), fakultetets internationale sekretariat (9.1.62),
Suzanne Andersen eller på universitetets internatio-
nale kontor i Fiolstræde 24. 1 sal.

Stipendierne til studieopholdene i udlandet kommer
fra flere forskellige kasser og er til forskellige for-
mål. Der er derfor også forskellige ansøgningsfrister,
afhængig af hvilket program man søger.

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

• INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER
til hele verden, ansøgningsfrist: primo oktober.

• ERASMUS - free mover, selvvalgte univer-
siteter i EU, ansøgningsfrist: februar

• SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med
ECTS ophold, ansøgningsfrist: 23. marts

• NORDPLUS, Nordiske samarbejds-
universiteter, ansøgningsfrist: 23. marts.

• KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige
lande, ansøgningsfrist: oktober og november

Kontakt eventuelt det Internationale kontor for yder-
ligere oplysninger.
Da Internationaliserings området er i stærk udvik-
ling opstår til tider særlige muligheder for at få
stipendium. Disse er naturligvis ikke medtaget i denne
oversigt.

For alle stipendier gælder at studieopholdet skal
være meritgivende. Det er studienævnets
dispensationsudvalg, der er ansvarlig for at give
forhåndsmerit af et planlagt studieophold i udlandet,
ikke mindst denne proces kan tage en del tid.
Ligeledes er det dispensationsudvalget, der tager
stilling til særlige individuelle studieplaner som følge
af et studieophold i udlandet.

Under et godkendt studieophold i udlandet kan du
naturligvis modtage SU, som du plejer.

At studere i udlandet er en unik mulighed for dels at
opleve en anden del af verden, dels at udvikle sig
fagligt og menneskeligt. Mulighederne er der - gør
noget ved det !!!!

Nyttige internet - adresser:

Generel information om internationale anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm

Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm

Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html

Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html
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Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisnin-
gen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for an-
søgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1.august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig hos studiesekretæren, hvis man
alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I, og 10. januar/1.august for Fase II for
henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man
framelder sin holdplads inden disse datoer kan man
blive holdsat på semesteret igen, uden at skulle søge
om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig fra-
melding sikrer du at pladsen ikke kommer til at stå
tom, men kan bruges til andre studerende eller me-
rit studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af undervisnin-
gen.
Studienævnet besluttede på sit møde d. 5. november
1991, at man ikke kan forvente at blive tildelt en
holdplads, hvis man ikke har tilmeldt sig aktivt til
semesteret, idet holdene ikke må overbookes med
studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske tilmelding !!!!

Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatori-
ske tilmelding, kan du altid henvende dig i studie-
vejledningen for yderligere informationer.
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.

����������
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.

Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første år.

Ny ordning:
Du skal bestå Basal Humanbiologi og Cellebiologi i
løbet af de første 2 år.

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !

Med venlig hilsen
Studievejledningen
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Tilstede: Ovl. Carsten Lenstrup(CL), ovl Svend Lar-
sen (SL), ovl. Finn W. Henriksen (FWH), ovl. Troels
Mørk Hansen (TMH), ovl. Jan Pødenphant (JP), ovl.
Gunnar Lausten  (GL), stud.med. Dan Fuglø (DF),
stud.med. Peter Masney (PM), stud.med. Christo-
pher Schäfer (CS), sekretær Birthe Brogaard (BB),
sekretær Susanne S. Pedersen (SSP), studenter-
sekretær Nanna Borup Jensen (NBJ).

Afbud fra: Niels Bækgaad, Lene Wallin, Jens Strøm,
Thomas Lind, Iben Spangsgaard.

Formanden bød velkommen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 02/2001: God-
kendt.

3. Meddelelser fra formanden:
1) CL orienterede om brev af 22.02.01 fra prof.
Henrik Thomsen til dekanatet vedr. problemer med
indkøb af nødvendige undervisningsmidler pga. af den

manglende afklaring omkring tilføring af midler til
Klinikudvalget for 2000 og 2001.
2) CL orienterede om brev af 06.03.01 fra
studieleder PJ vedr. eksamensafholdelse på 12. se-
mester i kirurgi i efterårssemesteret 2000 på KAS
Glostrup. De berørte afdelinger er af KLU blevet
orienteret ved kopi af brevet.
3) KLU har fra aud.betjent Børge Ankers mod-
taget takkeskrivelse i forbindelse med hans 40-års
jubilæum og fratrædelse.
4) KLU har fra Kvalitetsudviklingsudvalget
modtaget en evaluerings-rapport vedr. gaskir.afd.D,
KAS Herlev - CL har endnu ikke læst rapporten. Vil
senere give en orientering om rapportens indhold.
Interesserede kan læse rapporten ved henvendelse i
sekretariatet.

4. Meddelelser fra studenterne:
1) Afskaffelsen af eksamensformændene har
medført at Klinikudvalget er blevet pålagt at tage
sig af studenternes bytning af eksamensdage. 11.
semester-studerende er, via brev fra KLU, blevet
orienteret om ændringen. DF vil tilskrive eksamens-
kontoret samt orientere studenternes repr. i  SFM
om problemet. CL vil tage sagen op med Studie-
lederen den 03.04.01.
2) BB har fra en studerende på KAS Glostrup
fået en forespørgsel omkring forsikringsdækning når
de kører ud med lægeambulancen. BB undersøger
sagen nærmere via Sygehusdirektoratet.
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5. Konkrete sager til drøftelse: Intet

6. Budgetudvalget:
1) Budgetsituationen blev igen drøftet. CL vil
tilskrive Dekanen og Amtsygehusdirektøren angå-
ende de manglende midler til Klinikudvalget – ud-
valget fremsatte forslag om, at man startede på et
frisk år 2001 og at Sygehusdirektoratet og Køben-
havns Universitet afviklede gammel ”tvist” for året
1998/99+2000. Endvidere at aftalen med Københavns
Universitet bliver underskrevet i lighed med HS-
aftalen.
7. Undervisningsplaner:
1) Planlægningen for efteråret 2001 er udsendt
til høring v/1.udkast.
2) Der er sendt et brev til KAS Glostrup angå-
ende de manglende lokaler til undervisning på 12.
semester.
3) Lokalebookningen er udsendt til godken-
delse.
4) Sekretariatet er blevet spurgt, om
“Færdighedstræning” på 7. semester er obligatorisk.
Klinikudvalget drøftede spørgsmålet og blev enige
om, at undervisningen er obligatorisk pga. indholdets
relevans, men der kræves ingen underskrift. Spørgs-
målet må yderligere afklares med studielederen.

8. Universitetssekretariatet:
1) Der blev fra Sekretariatet forespurgt om
der kan bevilges penge til indkøb af en frankerings-
maskine, for at lette arbejdsgangen. Priser undersø-
ges inden Klinikudvalget tager stilling.
2) Sekretariatet meddelte, at kopimaskine og
farveprinter i rigt omfang bliver anvendt af de stude-
rende til både fagligt og ikke-fagligt relevant mate-
riale. Der var enighed om at der skal udarbejdes et
regelsæt for anvendelse af kopimaskine og farve-
printer. I dette regelsæt skal det understreges, at
der ikke må kopieres bøger.

9. Studienævn for Medicin:  Intet at bemærke.

10. Eventuelt:
1) I forbindelse med det netop udsendte ud-
kast til lektionskataloget for efteråret 2001 undrede
GL sig over, at næsten alle hans forelæsninger på 12.
semester var lagt udenfor KAS Herlev, hvilket også
er tilfældet for andre undervisere. NBJ, som har
udarbejdet materialet, vil gennemgå dette endnu
engang og eventuelt nyt udkast vil blive fremsendt
snarest til udtalelse.

Mødet slut kl. 16.20.

Næste møde afholdes mandag d. 23.04.2001 kl. 15.15.

Referent
Nanna Borup Jensen
Studentersekretær / Susanne Scharbau Pedersen
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Lektor mag. art. Peter Rossel Afdeling for Medicinsk
Videnskabsteori præsentere et foredrag i Dansk Sel-
skab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode med tit-
len:

Loven på kant med etikken?
Abstract:
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Princippet om respekt for patientens autonomi frem-
hæves stadig oftere som det normative grundlag for
læge-patient forholdet. Udviklingen er for nylig
kulmineret i Lov om patienters retsstilling, der trådte
i kraft oktober 1998. Her tillægges princippet abso-
lut status, og loven indeholder betydeligt skærpede
krav til information om bivirkninger m.v. i forbin-
delse med behandling. Fra en netop gennemført un-
dersøgelse ved vi, at lægers informationspraksis klart
er i modstrid med gældende lovgivning. Hvad bør da
ændres? Lægers adfærd eller udmøntningen af lovens
informationskrav?
Foredraget finder sted torsdag den 10. maj, kl. 19.30-
21.30 i auditoriet, kælderopgang 11 a, Kommune-

hospitalet, Øster Farimagsgade 5, 1399 København
K.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Ar-
rangementet er gratis. 
Michael Norup
Sekretær for Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi,
Etik og Metode
Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori
Københavns Universitet
Telefon: 35 32 79 52
e-mail: M.Norup@medphil.ku.dk
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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 grundkursus,
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, afløsningsopgaver)
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Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45 44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00
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Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretærer
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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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. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00
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Ved Institut for Medicinsk Biokemi & Genetik
har vi en forskningsgruppe, som i øjeblikket be-
står af i alt 5 personer fordelt på lektorer, phd-
og speciale-studerende. I vor forskning fokuserer
vi på normale og patologiske tilstande i hud og
tarmepithel. Specifikt er vi interesseret i at finde
markører for stamceller samt gener, som dispo-
nerer til cancerudvikling

Vi ønsker at tilknytte 1-2  medicinstuderende til
gruppen på sigt som scholarstipendiater.

Hvis dette har din interesse, så tilbyder vi ind-
ledningsvis et lille begrænset projekt, som ar-
bejdsmæssigt vil kræve en indsats på  højst 3-5
timer ugentligt i 3-4 uger. Her vil der være mu-
lighed for at se om vores “kemier” passer sam-
men samt om forskning er noget for dig. Projek-
tet kan f.eks. udføres i sommerperioden inden
semesterstart og vil kunne udnyttes i forbin-
delse med en OSVAL opgave.

Mht. kvalifikationer, så er det vigtigste en stærk
interesse og nysgerrighed for at udføre moleky-
lær og cellebiologisk forskning.

Kontakt enten Jørgen Olsen ( jolsen@biobase.dk
/ 35327637) eller Jesper Troelsen på email
troelsen@imbg.ku.dk
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Vi vil gerne undersøge, om væksthormon admi-
nistration virker fedtforbrændende under arbejde.
Vi har brug for raske, veltrænede, slanke, mand-
lige forsøgspersoner.

Krav: - alder mellem 18 og 30 år
- veltrænet

Deltagelse indebærer:
1) Måling af maksimal iltoptagelse
2) Måling af kropssammensætning (DEXA-
scanning)
3) 2 x 90 min cykling (ca. 75% af maksimal ilt-
optagelse)
- cyklingen foregår 4 timer efter indgift af en
enkelt dosis væksthormon/placebo
- der tages blodprøver før og under cykling
4) Målingerne foregår på Bispebjerg Hospital

Interesseret? - kontakt:
Kai Lange, læge, klinisk assistent
Tlf.: 35 31 39 48 (arb), 45 81 49 85 (privat)
E-mail: klange@dadlnet.dk
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Som tidligere formand for Det Medicinske Stu-
denterråd og formand for Sygeplejestuderendes
Landssammenslutning vil vi, Simon Serbian og
Laila Mohrsen Jensen, hermed invitere til en
studenterkonference på Panum. Konferencen af-
holdes:

Lørdag den 19. maj 2001, kl 9.00 - 18.00 på
Panum Instituttet, Lundsgaard auditoriet.

Baggrunden for afholdelsen af denne konference
udspringer af mange, lange og til tider morsomme
diskussioner om faggrænser i det danske sundheds-
væsen. Allerede i uddannelserne tyder det på, at
vi som studerendes bliver socialiseret til at have
fordomme overfor andre faggrupper. Formålet
med denne konference er at sætte fokus på, hvor-
dan vi som studerende selv kan være med til at
nedbryde disse faggrænser allerede under uddan-
nelserne.

Vi har inviteret alle studerende ved samtlige
sundhedsuddannnelser i Danmark. Og vi håber,
at vi sammen med vores oplægsholdere kan få en
bred, faglig og konstruktiv debat, som måske
kan være et skridt på vejen til at fjerne for-
domme mellem vores faggrupper.
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Deltagelse i arrangementet er gratis. Konferen-
cen afsluttes lørdag med en middag som en fest-
lig afslutning på dagen. Middagen og festen af-
holdes i Studenterklubben. Også fredag aften vil
der være mulighed for at møde andre studerende.
Disse – der måtte komme langvejs fra – kan
nemlig overnatte, og derfor vil der være en café-
aften i klubben fredag aften.
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Deltagelse kræver tilmelding. Dette kan ske via
mail eller brev til følgende adresse:
 eller SLS, Badstuestræde 7, 1. sal, 1209 Køben-
havn K. Ved tilmeldingen anføres navn og adresse
samt uddannelsesinstitution. Deltagermateriale
vil herefter blive tilsendt personligt.
Fristen for tilmelding er fredag den 4. maj 2001.
Ved tilmelding bedes du anføre, om du ønsker at
deltage i middagen om aftenen, således at vore
kok har en ærlig chance for at planlægge …
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9.00 – 9.10 Velkomst
9.10 – 9.30 Åbning af konferencen ved
Sundhedsminister Arne Rolighed
9.30 – 9.45 Humoristisk indslag
9.45 – 10.00 Hvorfor sætte fokus på myter
og fordomme?
10.00 – 10.20 Pause
10.20 – 11.00 Tværfaglighed mellem faggrup-
per i sundhedsvæsnet11.00 – 11.45
Hjerterehabilitering, Bispebjerg Hospital. Et
tværfagligt samarbejde11.45 – 12.30
Uddannelsesplanlægning, oplæg ved Undervis-
ningsministeriet
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.00 Nødvendigheden af faggrænser
14.00 – 16.00 Workshops

1.  Hvordan ser vi fremtidens sundheds-
væsen?
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2.  Hvorfor og hvordan sker der en fag-
lig socialisering i uddannelserne?

3.  Hvad er fordelene og ulemperne ved
myter og fordomme?

4.  Hvordan nedbryder vi myter og for-
domme?

5.  Hvordan kan vi sætte dagsorden?
16.00 - 16.30 Kaffepause
16.30 – 17.00 Den Studenterstyrede Afdeling
17.00 – 17.45 Det fremtidige arbejde, op-
samling og diskussion i plenum
17.45 – 18.00 Afslutning og evaluering

Vi håber, at se mange til dagen. De bedste og
venlige hilsner

Simon Serbian, stud. med.
Tidl. formand for
Det Medicinske Studenterråd, Københavns Univer-
sitet
Telefon: 20 84 35 02, Email: serbian@fsr.ku.dk

Laila Mohrsen,  sygeplejerske
Tidl. formand for Sygeplejestuderendes Landssam-
menslutning
Telefon: 29 72 29 07, Email: laila_j@image.dk
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Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Insti-
tuttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsesste-
der.

Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minut-
ter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.

Noter i din kalender
Mandag 7. maj
Tirsdag 8. maj
Onsdag 9. maj

1. sals forhal v/Henrik Dam Auditoriet alle dage
mellem kl. 10.30 – 14.00

Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde inden-
for de sidste 6 måneder.

Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.

Med venlig hilsen

Marianne Christensen
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Den 21. april holdt Panumkoret en kordag i Skt.
Andreas kirke. FADL gav 500 kr. i støtte. Dette
dækkede 50 % af vores korleders løn. Vi var end-
videre så priviligerede at få lov til at låne Skt.
Andreas Kirkes nyistandsatte lokaler med tilhø-
rende flygel og super akustik.
Dagen startede kl. 10.00 med opvarmning til de
30 fremmødte (heraf et par med tømmermænd)
og fortsatte herefter med repertoireterperi i
nordiske lyse toner. Kl. 13.00 skulle vi pga. bar-
nedåb i kirken holde vores …. og spiste derfor en
lækker frokost (ros til madgruppen). Efter mange
timers øvning sluttede dagen med (en fantastisk)
middag  og fest. Panumkorets medlemmer bi-
drog selv med hver 60 kr. til dækning af diverse
udgifter.
Resultatet af vores anstrengelser kan høres den
31. maj kl. 20.00 i Skt. Johannes Kirke.

Panumkoret v. stud. med. Kristine Hommel
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Dansk Flygtningehjælp søger indsamlere til lands-
indsamlingen 2001. Hvis du har lyst til at bruge
to timer af dit liv til fordel for verdens flygt-
ninge, mød da op i Christians Kirken i Christians-
havn torsdag den 3. maj mellem 17.00 og 18.00.
Læs evt mere om indsamlingen på
www.flygtning.dk.
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Er du lægestuderende med gennemført fase I, og
har du lyst og entusiasme til at fordybe dig i et
forskningsprojekt under et års orlov fra studiet,
hører vi meget gerne fra dig.

Vi forsker bl.a. i de patofysiologiske mekanis-
mer, der medfører ændret nyre- og lunge- funk-
tion ved hypoxi. Arbejdet omfatter både forsøg
med hele forsøgsdyr (rotter og mus) og molekylær-
biologiske metoder til kvantitering af
expressionen af vand- og Na-transportere i
nyretubuli og lungevæv.

I oplæringsfasen indgår du i laboratoriets dag-
lige aktiviteter og bliver derved i stand til selv
at gennemføre dit eget projekt i sidste halvdel af
stipendietiden. Du kan forvente en månedsløn
svarende til SU plus fribeløb.

Kontaktpersoner:

Overlæge, lektor, dr.med. Niels Vidiendal Ol-
sen.
e-post: fino@farmakol.ku.dk  tlf. 35327618 eller
35458066.

Lektor, cand. med. Thomas E N Jonassen.
e-post: fitj@farmakol.ku.dk  tlf: 35327616
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MELD DIG IND NU !!!
- og vær med til at understrege betydningen af
medicinstuderendes og lægers ytringsfrihed.

Indmeldelse sker via mail til DSLY’s kasserer
Torben Ishøy. Adressen er : tis@mail.tele.dk
Det koster 50 kr. om året at være medlem (100
kr. for læger), pengene bruges udelukkende til
foreningens arbejde, og dermed til at hjælpe de
læger der søger støtte og vejledning i forenin-
gen.

DSLY har brug for mange medlemmer og jeg
opfordrer alle til at melde sig ind.

Yderligere spørgsmål vedrørende foreningens ar-
bejde kan stilles til mig på mail-adresse :
erlang@mdb.ku.dk

Med venlig hilsen
Ditte Erlangsen, stud.med. (bestyrelsesmedlem)
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JobDoktor er et nyt sted på internettet, der
formidler kontakt mellem hospitaler og de læger
og medicinstuderende, der søger lægevikariat.

$	����
Hos JobDoktor kan du let og gratis lægge din
profil ind. JobDoktor sørger herefter for at eks-
ponere din profil for hospitalsafdelinger over hele
landet.

$	�
Du finder os på:

www.jobdoktor.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte os
på e-mail adressen:

jobdoktor@jobdoktor.dk
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 18 - 23/4- 2001 – 29/4-2001

man tir ons tor fre Lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 10 10 7 7 11 11 7 63
Udækkede vagter3 6 2 0 2 2 0 15
Opskrevne 7 4 3 3 10 11 6 44

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 15 17 13 16 17 7 100
Udækkede vagter0 0 4 2 0 0 0 6
Opskrevne 16 8 8 4 17 13 16 82

Nat 23-07
Bestilte vagter 13 18 12 18 14 11 11 97
Udækkede vagter3 8 5 4 0 0 0 23
Opskrevne 3 3 4 9 9 12 6 46

Bestilt i alt 38 43 36 38 41 39 25 260
Udækket i alt 6 14 11 6 2 2 3 44
Dæknings % 84 67 69 84 95 94 88 83

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 18 - 23/4-2001 – 29/4-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 4 0 0 1 1 0 0 6
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 &
gh@fadl.dk Fredag

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

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

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Fredag
sr@fadl.dk 13.00 - 15.00

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

�����������.
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.
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Åbningstider i
Ekspeditionen
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Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon
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Man kan også skrive til os på e-mail:
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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.

VAGTBUREAUETS NYE POSTKASSE !

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

LÆGEMIDDELKATALOGER FOR 2001 ER KOMMET.

Vi har enkelte ”gamle” 2000 tilbage som vores 2. del’ere kan få, hvis de har meget gamle kataloger.
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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: Mandag den 14. maj 2001 klokken
12:00

Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

SPV-RØNTGENHOLD 1506
SØGER 1 NYT MEDLEM.
Holdet arbejder på røntgenafdelingen på KAS Gen-
tofte, og dækker dagvagter på alle hverdage.
Vi arbejder altid sammen med en radiograf, og arbejdet
består i at gå denne til hånde.

Krav: Min. 200 SPV-timer
          2-3 vagter hver måned – også i eksamenstiden
        Skal kunne arbejde i noget af sommerferien (juli)
       Skal kunne komme til holdmøde i maj.

Der gives en aflønnet følgevagt sammen med radio-
graf og anden FADL-vagt.

Yderligere oplysninger: kontakt holdleder Dorthe E.
Christensen, tlf.nr. 38 87 91 21.

Ansøgningsfrist: Mandag den 7.  maj 2001 kl 12.00 til
VB

NYT SPV-HJEMMEHOLD 1513
For at holdet kan etableres vil der være brug for ca. 10
medlemmer mere.

Vagtbureauet har fået bestilling på et SPV-hjemme-
hold, til varetagelse af plejen omkring en yngre beboer
på et plejehjem på Amager.

Der skal dækkes dag – og aftenvagter alle ugens dage
+ en vagt mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 10
– 15.

Krav: 200 SPV-timer, som skal være ligeligt fordelt på
psyk. og somatiske timer.
          Skal kunne tage ca. 4 – 5 vagter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.
For yderligere information, ring til Vagtbureauet, Gitte
Haupt / Søren Rasmussen, 3524 5404.

6 NYE MEDLEMMER SØGES
TIL FADLS
BLODPRØVETAGNINGS HOLD
1602 PÅ RIGSHOSPITALET.
Fra juni måned søger vi  nye holdmedlemmer til hol-
det.
Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt, dvs. at man arbejder
ca. hver anden weekend.

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

Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet,
hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer
på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og
nuttede, og der er god opbakning fra  og godt samar-
bejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde men-
nesker 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 spørgsmål,
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.

HÆMODIALYSE - 4202

Herlevs hæmodialysehold søger 2 nye medlemer til
oplæring snarest.

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

Hvis du gerne vil være helt vildt dygtig til at tage
blodprøver, og har brug for fast arbejde uden for un-
dervisningstiden, er dette det ideelle hold for dig.

Krav:
- Du skal være på fase II
- Du skal kunne tage blodprøver
- Kunne tage 4-5 vagter om måneden (også i eksa-
   mens perioden)
- Kunne komme til holdmødet den 21. maj kl. 17.00
ved indgangen til Panum.

Oplæring:
2 ulønnede følgevagter af 1-2 timer.

Ansøgningsfrist: Fredag den 4. maj  2001 klokken
12.00 til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
holdleder Christian Madsen tlf. 38 10 37 72

- 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 7, maj  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 4203 PÅ
HÆMODIALYSEN RH

søger 3-4 nye dialyseassistenter til sommerarbejde og
efterfølgende tilkaldefunktion.

Vi forventer:
At du har min. 400 VT-timer
at du har bestået fase I + farma.
at du kan tage mange vagter i juni, juli og August
(bortset fra i din egen ferie, selvfølgelig).

Vi tilbyder:
En god arbejdsplads, med et spændende job.
Gode indtjeningsmuligheder.
10 lønnede oplæringsvagter.

Ansøgningsfrist: Mandag den 7 maj  2001 på vagt-
bureauet.
Der vil efterfølgende være samtaler.

For eventuelle spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte holdleder Mikkel Vammen tlf. 35 36 09 14.

HOLD 4406 PÅ HERLEV INTENSIV SØGER 1
VENTILATØR TIL INDSUPPLERING HURTIGST MU-
LIGT.

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

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

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

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

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. maj 2001  kl. 12  på
Vagtbureauet (tlf. 35 24 54 05)

Du er meget velkommen til at ringe til holdleder Jakob
Højlund tlf. 3582 3465 for at høre nærmere om holdet
eller blot tilkendegive din interesse.
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NYT VT-AFD. HOLD 4408 TIL
INTENSIV THORAXKIRURGISK
AFD., KAS-GENTOFTE

( et af landets hjertecentre ).

Vagtbureauet har fået bestilling på et lille attraktivt VT-
afd.hold til ”RIMA”, KAS-Gentofte, ( en lille super afd.)

Holdet skal bestå af 4 rutinerede ventilatører, der pri-
mært skal dække ”huller” i afd. vagtplan, d.v.s. ca. 15
vagter pr. måned.

Vagterne vil hovedsageligt være aftenvagter, men man
må påregne enkelte dagvagter.

Dette lille ”super hold” skal kunne starte i maj måned.
Holdet er bestilt til at dække vagter i maj, juni og
august – med mulighed for forlængelse. I juli måned er
der sommerferielukket.

Der vil blive aftalt introduktion til arbejdsopgaverne
med afdelingen. Afdelingen er meget indstillet på at
holdet for en god start.

Krav:

Bestået famakologi
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Vi har indgået en aftale med fitnescenteret ”NY
FORM” – (lige på den anden side af Blegdamsvej,
over for Panum) hvor FADL-medlemmer nu kan træ-
ner for 245 kr om måneden, og du behøver kun at
binde dig for 3 måneder. Det koster 100 kr at melde
sig ind i Ny Form, og du skal medbringe en lønseddel
fra Vagtbureauet eller anden dokumentation på at
du er medlem af FADL + Studiekort.
Se mere information på www.nyform.dk/fadl
Derudover vil alle FADL-medlemmer i midten af
juni GRATIS kunne afhente et styks studiekalender
på sekretariatet på Panum. Det bliver den alminde-
lige studie-spiral-kalender, med en dag på hver side,
fyldt med en masse nyttig information fra FADL og
dit studium. Nærmere information om afhentning
følger i MOK senere.

Hilsen Din Fagforening.

����300 VT-timer
Kunne tage ca. 4 vagter pr. måned

Ansøgningsfrist: den 4. maj 2001 klokken 12:00

Stiftende holdmøde umiddelbart efter denne dato.

NYT MVS-HOLD 5406 SØGER STADIG NYE MED-
LEMMER.

Vagtbureauet har fået 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 mikro-
biologi.
          Skal kunne tage 4 – 5 vagter pr. måned.
          Ansøgere med MVS-kursus vil blive foretruk-
ket.

Ansøgningsfrist: Mandag den 7. maj 2001 kl. 12:00

Yderligere information kan fås på Vagtbureauet, Gitte
Haupt / Søren Rasmussen, 3524 5404.
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Torsdag  d. 3/5

MARATHON
kl. 20

Do not miss it!!!
Så blev det tid igen til at skilde både mænd og
mus fra virkelige fanatkkerer.
I et fantastisk spændende udskildelsesløb vil
det vise sig hvilken lille håndfuld på Panum der
i sandhed kan kalde sig filmelskere.

For dem der ikke oplevede denne event sidste
semester, så drejer det sig om en aften med en
speciel atmosfære, hvor det er tilladt at tage so-
veposen, pude og sovebamse med.

Der vil være en god blanding af romantik, aktion
og gys, men for nærmere præcisering må jeg
henvise til plakatopslag, da jeg i skrivende stund
ikke kender det tophemmelige program.

Efter gyseren vil der være et lille natmadstragte-
ment til en billig penge, og under filmenene vil
der være putning og råhygge.

Så fra filmklubbens side:

GOD FORNØJELSE!
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Traditionen tro arrangeres der igen i år en dissektions-
tur til Tjekkiet  i juli måned. Og ligesom de forgå-
ende år er turlederne studerende ved Århus Univer-
sitet, hvilket i år vil sige os:
Anders Lødrup og Søren Lildal Pedersen, 1 seme-
ster.

Vi har nu fundet ud af at studieordningen er ved
Københavns universitet i år er ændret, således at
studerende på 1. semester ikke længere bliver un-
dervist i anatomi.
Umiddelbart synes det derfor mindre oplagt for disse
studerende at deltage på turen.

Vi ville dog være meget kede af at skulle undvære
det københavnske islæt.
I mange år har turen været en begivenhed, der for-
bandt de to universiteter, og gav de studerende en
mulighed for at skabe venskaber uden for hjembyen.
Dette er måske ikke fagligt set særligt vigtigt,  men
for selve ens studieforløb, tillægger vi det i al fald
meget stor betydning.
Derfor vil understrege at alle medicin studerende er
meget velkomne på turen.

Går man på 1. semester, er der det at sige, at vi har
taget kontakt til folkene i Tjekkiet og forklaret dem
situationen og bedt dem om at tage højde for denne
under selve kurset. Vi håber på den måde at gøre
dissektionen til en interessant og lærerig oplevelse
for alle deltagerere.
Desuden indeholder turen så mange andre spændende
og sjove momenter der i sig selv taler for deltagelse:
Vandreture i bjerge, kulturelle seværdigheder. Og
så er vi jo er sydpå i to af Østeuropas storbyer, Brno
og Prag, hvor solen står højt på himlen og priserne er
lave i baren.

Slutteligt vil vi minde om, at hvis du som 2., 3., ....
12. semester måtte tro at dissektionsturen udeluk-
kende er for 1. semester, tager du noget så grueligt
fejl. Den er for alle!
For billige penge for du en fantastisk ferie, plus du
får muligheden for at friske op på din anatomi (godt
til klinik) og imponere os fra 1.semester med din
anatomiske knowhow.

Skulle der være nogen spørgsmål er man meget vel-
kommen til at kontakte os:
Anders: ABL@studmed.au.dk tlf. 86 765584
Søren: SLP@studmed.au.dk tlf. 87 441545
Vi håber vi ses i Tjekkiet !

Tilmelding skal ske snarest muligt, senest d. 2. juni.
For tilmelding se tilmeldingsblanket.

Venlig hilsen.
Anders Lødrup Søren Lildal Pedersen
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I over 30 år har IMCC-Århus arrangeret dissektions-
turen, der finder sted fra slutningen af juni til slut-
ningen af juli. Der er således tale om en 4 uges tur,
hvoraf  2 ½  bruges i Brno til dissektion og forelæs-
ninger, 5 dage tilbringes i Hohe Tatra bjergene i
Slovakiet, og de sidste fire-fem dage er en ren ferie
i Prag. Der vil endvidere være småture til lokale
seværdigheder, og sædvanligvis vil der blive arran-
geret en tur til Wien.
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Undervisningen består af en praktisk og en teoretisk
del. Den praktiske del er selve dissektionen, hvor
man ved kursets start vælger den del af kroppen man
ønsker at dissekere. Dissektionen foregår på hver-
dage, hvor der dagligt fire timers dissektion fra kl.
8.00 til 12.00 med en indlagt kaffepause. Den en-
kelte kursusdeltager er tilknyttet en gruppe på 2-3
personer, som igen er tilknyttet en professor der
varetager undervisningen af 10-15 personer.. I alt er
der på kurset 13 dissektionsdage
Den teoretiske del af undervisningen består af fore-
læsninger af 1-2 timers varighed, hvor det er muligt
at få gennemgået emner og regioner af speciel inte-

resse, hvorfor fleksibiliteten i denne undervisning er
stor. Forelæsningerne ligger typisk kl. 13.00 og af-
holdes 2-3 gange ugentligt.
Undervisningen varetages af tre professorer, der alle
er yderst kompetente.
Det kan anbefales at tage et par lærerbøger med
hjemmefra til opslag o.lign.

De tjekkiske arbejdsmiljøregler er ikke så strenge
som de danske, hvorfor der er mulighed for at disse-
kere de indre organer.

Til dissektionskurset hører ikke et bestemt pensum
der skal nås, hvilket giver mulighed for en mere
indgående dissektion af et enkelt område, hvor fi-
nere og skrøbeligere strukturer kan blotlægges. Dette
er en behagelig arbejdsform som bidrager til en større
forståelse af anatomien.
Undervisningen foregår på tysk eller engelsk, alt ef-
ter gruppens ønske. I Tjekkiet anvendes også nomina
anatomica, så sproget er sædvanligvis ikke noget
problem.
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Hver onsdag eftermiddag er der turer til seværdighe-
der i Brnos omegn, og disse ture afsluttes næsten
altid med en middag i en af de lokale vinkældre. Der
har i de sidste års programmer også været indlagt en
heldagstur til Wien.
Under opholdet i Brno, tager vi på et endnu ikke
fastlagt tidspunkt fri fra dissektionskurset, for, sam-
men med undervisere, at drage på 5-dages tur til
Hohe Tatra Bjergene i Slovakiet. Her bor man på et
pensionat med halvpension, hvorfra der hver dag ar-
rangeres flere forskellige vandreture af varierende
længde op i bjergene. Alt efter lyst, evne og kondi
deltager man i disse endagsture, hvor de længste kan
varer op mod 12 timer og strække sig over 25 kilome-
ter.
Det anbefales at medbringe tøj og fodtøj egnet til
vandring i bjergene.
Efter besøget i Slovakiet, vender vi tilbage til Brno
for at genoptage kurset.
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Prisen for dette er er 4850 kr. om end den endelige
turpris først vil lægge fast efter regnskabet er gjort
op ved turens afslutning. De 550 kr. indbetales ved
tilmeldingen som administrationsgebyr. Selve tur-
prisen på 4300 kr. betales en måned før afrejse. Læs
tilmeldingsblanket for betingelser.
I prisen indgår transport Danmark-Tjekkiet t/r, trans-
port i Tjekkiet, logi, logi med kost i Slovakiet, lære-
lønninger, fakultetsgebyr, bus-/sporvognskort i Brno,
småture til lokale seværdigheder samt tur til Wien
(hvis arrangeret). Forsikring IKKE inkluderet.
Hvis turen giver overskud vil dette blive fordelt lige-
ligt til turdeltagerne. Der vil blive søgt tilskud fra
diverse fonde.
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Vi bor på to-mandsværelser på et kollegium i udkan-
ten af Brno. Der er ca. 20 min. transport i sporvogn
fra kollegiet til centrum. Toilet og bad deles med to
medstuderende. Til hvert værelse hører et sparsomt
udstyret køkken. Der er køleskab i hvert køkken og
det virker nogle gange. En vaskemaskine af tvivlsom
kvalitet findes i kollegie-komplekset.
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Det er billigt at leve i Brno. Dagligvarer kan købes
for næsten ingen penge og der er dagligt torvedag
med friske grøntsager og brød. Mange vælger dog at
spise ude, da dette er billigt.
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Det gule sygesikringskort gælder kun op til en måned
i udlandet. Hensigten er at turen holdes inden for
denne måned. Lykkes det ikke, er det en god ide at
tegne en rejseforsikring.
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Du skal være medicinstuderende ved et dansk univer-
sitet.

SPØRGSMÅL?
Anders Bergh Lødrup
Tlf. 8676 5584
E-mail: abl@studmed.au.dk
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· Aflever nedenstående blanket i udfyldt stand til:
IMCC-kontoret, Medicinerhuset, Ole Worms Allé,
bygn. 161, 8000 Århus C
· Indbetal administrationsgebyr på 550 kr. til IMCC-
Århus.
Danske Bank: reg.nr. 3635, Kontonr. 3635503610.
Husk at anføre navn på indbetaling og kontroller at
det sker på IMCC-konto.
OBS. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princip-
pet. Der er i år 45 pladser der vil blive ligeligt
fordelt universiteterne imellem (Århus og Kbh.). Bli-
ver alle pladser optaget,  trækkes der lod  blandt de
personer, der indbetalte den dag, hvor der endnu var
ledige pladser tilbage. Indbetaling tæller først fra.
d. 25. apr.
Der vil senere blive udsendt girokort til betaling af
turprisen, der i år er 4300 kr. (dvs. samlet 4850 kr.)

Tilmeldingen er først gyldig efter indbetaling af
administrationsgebyret. Afmelding kan kun ske skrift-
ligt og IKKE pr. E-mail. Dokumentation for
reeksamen eller sygdom (lægeerklæring) vedlægges.
Jeg er desuden indforstået med, at refusion af evt.
overskud på turen først afgøres april 2002.
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Jeg kan til enhver tid overføre mit administrations-
gebyr til næste års dissektionstur, men aldrig få re-
funderet mere, end jeg var berettiget til på det tids-
punkt, hvor jeg  anmodede om overførslen. Såfremt
dissektionsturen bliver aflyst, har jeg ret til at få det
fulde administrationsgebyr + evt. indbetalt turpris
tilbage. Endvidere er jeg indforstået med, at så-
fremt jeg ikke deltager i de af IMCC arrangerede
arrangementer, ikke vil få reduktion i turpisen.
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1) Inden d. 14-5-01 fortabes 250 kr. af mit ind-
betalte administrationsgebyr.
2) Efter d. 14-5-01, men inden en måned før
turstart fortabes hele mit administrationsgebyr.
3) Mindre end en måned før turstart fortabes
hele turprisen, dog ikke i tilfælde af:
a) Reeksamen, hvor jeg for tilbagebetalt tur-
prisen minus de af IMCC afholdte udgifter og minus
administrationsgebyr.
b) Sygdom, hvor 40% af turprisen minus de af
IMCC afholdte udgifter samt administrationsgebyret
tilbagebetales.

Det er på sin plads at pointere, at disse regler VIL
BLIVE FULGT.

EFTERNAVN:

FORNAVN (E):

ADRESSE:

TLF:

E-MAILADRESSE:

STATSBORGERSKAB:

DATO                     UNDERSKRIFT
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Vi holder nyt PIT-møde den 22/5, klokken 19.00 på
IMCC-kontoret (om vorherre og de andre grupper
vil). Alle raske PIT‘ere må meget gerne dukke op, så
vi kan få løst vores småopgaver.

PIT.
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Torsdag 3. maj klokken 19.00 i FADLS lokale (lige
ved kemigangen).
Featuring Ingrid og Anne der vil vise nogle måder
man kan undervise på hentet helt fra Malta.
Desuden vil sexekspressguiderne fortælle om idéer
og historier fra skolerne.
Alle er velkommende.
Vi ses!
Sexekspressen
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Tilmeldingen er lukket og 13 glade mennesker får
lov til dykke torsdag 10. maj.

KULLEN 2001
Tilmelding også lukket og 10 glade dykkere drager
til Kullen i weekenden.

LYSEKIL 2001
Årets højdepunkt! Lør. 18. aug. til søn. 26. aug. med
12 dyk hver.
Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men
eksl. mad: 2870kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 2555kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 2335kr.
Med komplet eget udstyr: 2135kr.
Depositum: 400kr.
Én plads tilbage på denne tur. Først til mølle...

Medlemskab i PUC
For at deltage i PUCs arrangementer kræves med-
lemskab. Dette udgør 100kr. for indmeldelse, samt
et kontingent på 200kr./sem. Dvs. 300kr., som beta-
les sammen med depositum til en given tur og gerne
før.
For indmeldelse sendes en mail til PUC@dk2net.dk
med flg. oplysninger: Navn, fødselsdato, adresse,
tel.nr., e-mail, studie, semester/hold, dykker-
certifikat?, antal dyk?, sidst dykket dato?
Samtidigt indsættes den rette sum på PUCs konto i
Danske Bank (Husk at opgive navn v. indbetaling!):
Reg: 3156 Konto: 3156125970
Alle turpriser indsættes på samme konto.

NYT
Vi har endelig fået stablet vores web-site op på be-
nene. Tag et kig på www.studmed.ku.dk/puc ! Siden
er under opbygning og vil løbende blive opdateret
med nyheder, info, beretninger fra ture m.m.
Vi har også fået pyntet vores opslagstavle ud for
9.2.3. Kom forbi og nyd synet :-)

Spørgsmål vedr. arrangementer, og PUC i almen-
hed, kan rettes til PUC@dk2net.dk eller direkte til
formanden, Christian, på 40111006 eller næstforman-
den, Erik, på 26184156.
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Tirsdag den 29. maj  2001, kl. 17.00 i kantinen,
Panum Instituttet
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formalia, herunder valg af referent og
stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkome forslag
5a. Forslag om nedlæggelse af Foreningen
Panum Kantinen (bilag)
6. Fremlæggelse af budget
7. Udpegning af bestyrelse på syv personer
jf. § 6
8. Udpegning af et antal suppleanter til be-
styrelsen jf. § 6
9. Valg af statsautoriserede revisor
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag
den 14. maj 2001. Såfremt generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig jf. vedtægterne, vil der
blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling
onsdag den 6. juni 2001 kl. 17.00 i kantinen.

Ad 5a: Forslag om opløsning af Foreningen Panum
Kantinen
Stillet af bestyrelsen.

Nu har den nye bestyrelse arbejdet i et år siden
sidste generalforsamling og vi er nået frem til at
foreslå, at ledelsen af kantinen fremover vareta-
ges af fakultetet. Således er der ikke længere be-
hov for en forening med selvstændig vedtægter,
revisor mv.

Dette skal ses i lyset af at den løsning vi har valgt
er at lade den daglige drift af kantinen udføre af et

eksternt firma (Eurest). Den daglige administra-
tion har reelt været foretaget af fakultetet, som nu
også er direkte repræsenteret i bestyrelsen. Der-
for er det mere naturligt at det fremover er fakul-
tetet som har den formelle ledelse af kantinen.
Dette vil sige, det foreslås ikke, at vi ikke længere
skal have en kantine på Panum men blot at struktu-
ren ændres.

Forslaget er altså at kantinen formelt ledes af fa-
kultetet v/dekanen. Det foreslås endvidere at der
oprettes et stående kantineudvalg på fakultet (sva-
rende til fx Fysisk udvalg), hvortil der udpeges
medlemmer fra fakultetets samarbejdsudvalg og
studenterorganisationerne.

Det foreslås at eventuelle værdier overføres di-
rekte til den nye konstruktion (se ovenfor). Her-
med forstås at der ikke sker en egentlig opgørelse
af inventar mv. jf. § 10 stk. 3, idet der ikke er
økonomisk fundament til at oprette en fond.

Såfremt forslaget vedtages bortfalder resten af ge-
neralforsamlingens dagsorden pkt. 6-9.

Med venlig hilsen
Panum Kantinens bestyrelse
Simon Serbian, formand
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MSR side nr. 13 • 2. maj 2001 • I denne uge redigeret af Bue Juvik

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

"Myter og fordomme i sund-
hedssektoren" Lør 19/5
Fællesmøde tir 15/5 kl. 16
Fællesmøde tir 5/6 kl. 16

Referat af fællesmøde
Tirsdag d. 24. april

Til stede:
Karen, Anders (2.sem.), Gry (3.),
Henrik, Christianne, Michael,
Susanne, Bjarke (4.), Caroline, Bo
(5.), Thomas (6.b ), Shruti ( 8.)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Studieordning

a. 2. sem. biokemi
b. 2. sem. bogvalg

4. 4. semester
a. biofysik
b. øvelser

5. Studienævnsmødet
- Eksamensdatoer

6. Eventuelt

Ad 1 - Formalia
Bjarke dirigerede, Gry refererede

Ad 2 - Nyt fra semestrene
2. sem.: se pkt. 3.

3.sem.: har SOMMERFERIE, er dog
stadig meget opmærksomme på evt.
aflysning af biofysik næste semester.

4.sem.: se pkt. 4, desuden var der
meget positive røster om nogle
inspirerende biokemi-forelæsninger.

Ad 3 - Studieordning
a. Der er lagt en læseliste ud på nettet
fra biokemisk institut til biokemi
(Cellebiologi). Vi diskuterede den
fremtidige betydning af en sådan for
den nye studieordning. 2. semester var

meget glade for listen. Der blev udtryk
frygt for at man var på vej imod den
”gamle” pensumliste. Det blev
besluttet at læselisten godkendes - dog
under forudsætning af det blev anført,
at listen er vejledende. Dette vil
betyde, at pensum fortsat fastsættes i
målbeskrivelsen.
Der er enighed om, at det er
mangelfulde målbeskrivelser, der gør
denne liste nødvendig. På
studienævnsmødet, vil der blive
opfordret til bedre målbeskrivelse fra
fagene - senest næste semester.
Desuden vil det her blive foreslået, at
der for fremtidige semestre, henvises
til kapitler. Det er dog en forudsætning,
at der foreligger gode målbeskrivelser.

b. Der er blevet ændret bogvalg i
biofysik midt i semestret (2. sem.).
Ingen ved helt hvorfor, og en
redegørelse fra instituttet afventes.
Dette har betydet en stigning i
bogudgifterne for de studerende der
er helt urimelig.

Ad 4 - 4. sem.
a. De studerende er meget utilfredse
med fakultetsledelsens behandling af
sagen om den aflyste undervisning i
biofysik. Mødedeltagerne fandt ikke,
at der var gjort tiltag for at forhindre,
at det sker igen. Der gås videre med
sagen på fakultetsniveau.

b. Øvelserne i biofysik er i år flyttet til
meget tæt på eksamen - faktisk så tæt,
at nogle studerende ikke kan nå at få
rettede rapporter tilbage inden
eksamen. Der er ikke redegjort for
grunden fra fysiologisk institut. De
studerende og MSR afventer svar.

Ad 5 - Eksamensdatoer
2. udkast blev diskuteret.

Ad 6 - Eventuelt
Der har i et længere stykke tid været
problemer med, at Panum-vagterne
afviste medicinstuderende fra andre
danske universiteter på baggrund af et
“fremmed” studiekort. Der tages hånd
om sagen, så vores medstuderende
også kan læse til eksamen her på
stedet.

Næste møde: Tirsdag d. 15.maj kl. 16.

Kalender forår 2001

"Myter og fordomme i sund-
hedssektoren" Lør 19/5
Fællesmøde tir 15/5 kl. 16
Fællesmøde tir 5/6 kl. 16
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Shanthala Shamarao, 11 år (Type 1- diabetes), Indien

INVITINVITINVITINVITINVITAAAAATION TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDETION TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDETION TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDETION TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDETION TIL STUDERENDE OG NYUDDANNEDE

Åbent hus hos Novo NorÅbent hus hos Novo NorÅbent hus hos Novo NorÅbent hus hos Novo NorÅbent hus hos Novo Nordiskdiskdiskdiskdisk
KARRIERE INDEN FOR LÆGEMIDDELFORSKNING OG -KARRIERE INDEN FOR LÆGEMIDDELFORSKNING OG -KARRIERE INDEN FOR LÆGEMIDDELFORSKNING OG -KARRIERE INDEN FOR LÆGEMIDDELFORSKNING OG -KARRIERE INDEN FOR LÆGEMIDDELFORSKNING OG -
UDVIKLINGUDVIKLINGUDVIKLINGUDVIKLINGUDVIKLING
Du vil få lejlighed til at høre om og stille spørgsmål til de mange
spændende arbejdsområder og karrieremuligheder i Novo Nordisk

Tid: Fredag 18. maj, 2001Tid: Fredag 18. maj, 2001Tid: Fredag 18. maj, 2001Tid: Fredag 18. maj, 2001Tid: Fredag 18. maj, 2001
Sted: Novo Allé, Bygning 6A, BagsværdSted: Novo Allé, Bygning 6A, BagsværdSted: Novo Allé, Bygning 6A, BagsværdSted: Novo Allé, Bygning 6A, BagsværdSted: Novo Allé, Bygning 6A, Bagsværd

Modul 1: kl. 13.30 - 15.25Modul 1: kl. 13.30 - 15.25Modul 1: kl. 13.30 - 15.25Modul 1: kl. 13.30 - 15.25Modul 1: kl. 13.30 - 15.25
Velkomst samt præsentationer af delområder i Novo Nordisk
13.30-14.00 Velkomst samt præsentation af Novo Nordisk
14.00-14.15 Forskning efter nye lægemidler
14.15-14.30 Klinisk afprøvning
14:30-14:45 Godkendelse af lægemidler
14.45-15:00 Internationale samarbejder og marketing
15:00-15:15 At arbejde i Novo Nordisk - job og karriere
15:15-15:25 Afrunding samt introduktion til work-shops

15.25 -15.45 Pause med forfriskninger

Modul 2: kl. 15.45 - 17.30Modul 2: kl. 15.45 - 17.30Modul 2: kl. 15.45 - 17.30Modul 2: kl. 15.45 - 17.30Modul 2: kl. 15.45 - 17.30
Kl. 15.45 - 17:00 Parallelle work-shops med spørgsmål/svar

Åben dialog med ledere og ansatte i Novo
Nordisk. Få direkte personligt svar på dine
spørgsmål, - du kan vælge to af følgende
work-shops:

1. LEDER/GENERALISTKARRIERE LEDER/GENERALISTKARRIERE LEDER/GENERALISTKARRIERE LEDER/GENERALISTKARRIERE LEDER/GENERALISTKARRIERE og EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE i Novo Nordisk
2. Karriere inden for LÆGEMIDDELFORSKNINGLÆGEMIDDELFORSKNINGLÆGEMIDDELFORSKNINGLÆGEMIDDELFORSKNINGLÆGEMIDDELFORSKNING
3. Karriere inden for KEMISK UDVIKLING OG PRODUKTIONKEMISK UDVIKLING OG PRODUKTIONKEMISK UDVIKLING OG PRODUKTIONKEMISK UDVIKLING OG PRODUKTIONKEMISK UDVIKLING OG PRODUKTION
4. Karriere inden for KLINISKE AFPRØVNINGERKLINISKE AFPRØVNINGERKLINISKE AFPRØVNINGERKLINISKE AFPRØVNINGERKLINISKE AFPRØVNINGER
5. Karriere inden for GODKENDELSE AF LÆGEMIDLERGODKENDELSE AF LÆGEMIDLERGODKENDELSE AF LÆGEMIDLERGODKENDELSE AF LÆGEMIDLERGODKENDELSE AF LÆGEMIDLER
6. UNIVERSITETSFORSKNING UNIVERSITETSFORSKNING UNIVERSITETSFORSKNING UNIVERSITETSFORSKNING UNIVERSITETSFORSKNING i samarbejde med Novo Nordisk, -
stipendiater, PhD, post-docs)
Der vil endvidere være en stand hvor du kan få generelle informatio-
ner om job og karrieremuligheder i Novo Nordisk samt en stand,
hvor du kan høre nærmere om, hvordan Novo Nordisk knytter
forretning, værdier og interessenter sammen, herunder håndtering
af bioetiske emner.
Kl 17:00-17.30
Afslutning med servering af let anretning og mulighed for net-
værksetableringmed Novo Nordisk.

TTTTTransport: ransport: ransport: ransport: ransport: Der vil blive arrangeret fri bustransport til og fra Bagsværd. Bussen køre kl. 13.00 fra Panum Instituttet, Hovedindgangen, Blegdamsvej 3B

TILMELDINTILMELDINTILMELDINTILMELDINTILMELDING: Modul 1, Modul 2 eller begge - angives også hvilke 2 workshops der ønskes deltagelse i.
Oplys navn, telefonnummer, studieretning, år/trin ved tilmelding senest 4. maj til:
Annemarie Varming, e-mail ARE@novonordisk.com telefon 4443 4313 fax: 44421400.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage - kan du skrive din adresse - så sender vi informationsmaterialet til dig.

På Novo Nordisk stræber vi efter at forbedre livskvaliteten for mennesker verden over. Vi er
mere end 14.000 medarbejdere i 68 lande, der arbejder for at nå visionen om at overvinde dia-
betes samt hjælpe mennesker med vækstproblemer, klimakterieproblemer og svære blødninger.

wwwwwwwwwwwwwww.novonor.novonor.novonor.novonor.novonordisk.com/jobdisk.com/jobdisk.com/jobdisk.com/jobdisk.com/job

����



��

��������		�
����������������������������		����������������������
�	�������
���������������������������������	�������������������	��		����������
�����	������������	������������������������������������		����������

���������	�
�����
����	���	

Reglerne
· Hold á max. 5 mand
· 5 ture pr. hold
· Hver mand:

- løber over forhindringerne,
- bunder en øl,
- snurrer 10 gange rundt om øllen

med hånden på den, og
- løber over forhindringerne og

tilbage.
· Hurtigste hold vinder
· Sjatter straffes
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