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Det sker i ugen

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: Postkort fra Panum

Onsdag:
MOK nr 27, årgang 33 udkommer

Torsdag:
20.00 P8'n viser "Sleepy Hollow"

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Styrende organer
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

Studienævnet for medicin
Grete Rossing, sekretær, lokale 9.1.69, 35 32 70
85
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, studenter-
sekretærer
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

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE, 1/3 2001 KL.
15.00 - 16.30, HVIDOVRE HOSPI-
TAL.

Til stede: Overlæge Gorm Jensen, overlæge Bir-
the Høeg, 1. reservelæge Nina Skovgaard, stud.
med. Mikkel Westen, stud. med.  Lasse Lund,
stud. med. Jes Braagaard.

Fra sekretariatet: Lone Qvistgaard, Lilli Hansen,
og Maja Stegager Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat: Godkendt med følgende
tilføjelser: Neel Walløe eftersøger besked om tav-
ler til studenterne. Lone har taget kontakt til
driftsafdelingen.

3. Meddelelser:

Meddelelser fra formanden:
Nina Skovgaard er blevet ansat som vikar for lektor
på AH, gas. kir. afdeling
Formanden kontakter Knut Aspegren for at udvirke
en fast aftale og datoer for afholdelse af
kommunikationstræning for AH, BBH og HH.
Formanden orienterer igen om planerne for omstruk-
turering af klinikudvalgenes struktur.
Ad evaluering fra Klinik I, Bispebjerg Hospital: De
studerende beklager sig over, at de har for lidt tid på
afdelingerne nu, hvor fredagen er revet ud til klinik-
ker. De studerende ved mødet, der har prøvet begge
dele - eftermiddags klinikker og fredags klinikker,
mener, at fredags klinikker giver mest tid på afdelin-
gen. Kritikken tages derfor som udtryk for, at der
generelt er for lidt tid til praktisk undervisning.

Desuden tages den gamle diskussion om 1 * 10 uger
i forhold til 2 * 5 uger op.
Af  administrative årsager har BBH ikke kapaci-
tet til et studenterhyl. Det anbefales, at alle af-
delinger laver en bog til stuelæge arbejde, som
de studerende selv tjekker.
Derefter fulgte en diskussion generelt om bed side
undervisning, der nogle steder fungerer for dårligt.
Derfor vil formanden skrive et brev til tutorerne på
alle afdelinger for at opfordre til, at de studerendes
dag bliver skemalagt og bed side undervisningen
opprioriteres.

Meddelelser fra sekretariatet:
Desuden foreslås, at der sendes 4 studerende fra
hvert klinikudvalg til Næstved, således at studerende
i det ene udvalg ikke forfordeles frem for andre.
Gorm Jensen tager det op ved næste møde med de
øvrige klinikudvalg.
Der udtrykkes utilfredshed med sen bytning af hold
de studerende imellem. Gorm Jensen vil efterlyse en
central holdning til deadline.
Vedr. tavle til fremme af kommunikation mellem
studerende klinik udvalg og undervisere: Lone med-
deler, at vi kun kan få sat tavlen op et sted, der af
udvalget anses for uacceptabelt. Vi enes derfor om,
at Gorm Jensen vil henvende sig til arkitekten mhp.
en tilladelse.
Der køres mange kister på gangen forbi undervis-
nings lokalerne, hvor også patienter ligger og venter
på  klinikker. Derfor tager Gorm Jensen kontakt til
administrationen for at få et overslag over hvornår
der opføres en parallel gang specielt til kister.
Slutteligt informeres om, at der vil blive slået en ½
tids stilling op som klinikudvalgssekretær som er-
statning for Lone Qvistgaard, der går ned på ½ tid.

Meddelelser fra underviserne:
Peter Hesselfeldt efterlyser en telefon mellem un-
dervisnings rum 1 og 2 afd. 160 KKHH. Gorm Jensen
tager hånd om sagen.

4. Valg af næstformand.
Stud. med. Mikkel Westen blev enstemmigt valgt.
Han takker for valget.

5. Eventuelt:
Intet blev behandlet under eventuelt.

Lasse Lund
referent

LEKTIONSKATALOGER

Lektionskatalogerne for efterårssemesteret 2001
forventes klar i papirudgave i starten af juli måned.
Der vil dog være mulighed for at gå ind på adressen:
www.sund.ku.dk i starten af juni måned, hvor lektions-
katalogerne også findes.

ORIENTERING OM
OBLIGATORISK SEMESTER-
TILMELDING

Der er obligatorisk, aktiv tilmelding til
alle semestre på Fase I og Fase II.

Efter aftale mellem studiesekretærer og studienævn,
vil der fremover være følgende procedure i forbin-
delse med den aktive tilmelding på fase I:

Tilmelding til 2. semester:
Tilmeldingsblanket til 2. semester udleveres i
forbindelse med undervisningen i anatomi i slut-
ningen af semesteret, eller kan afhentes hos
studiesekretær Bianca Houlind. Tilmeldings-
blanketten afleveres hos studiesekretær Bianca
Houlind på Medicinsk anatomisk institut, lokale
18.1.12. Bianca Houlind er ansvarlig for hold-
sætning på 2. semester.

Tilmelding til 3. semester:
Tilmeldingsblanket til 3. semester udsendes med
eksamensbrevene til anatomi I eksamen. Er du
ikke tilmeldt denne eksamen, må du selv sørge
for at hente en tilmeldingsblanket hos studie-
sekretær Pia Keller på afdeling for socialmedi-
cin. Tilmeldingsblanketten afleveres hos Pia Kel-
ler, lokale 33.4.26, der holdsætter 3. semester.

Tilmelding til 4. semester:
Efter 3. semester afhentes en tilmeldingsblanket til
4. semester på eksamenskontoret, bygn.9.1.55a.

Udfyldt tilmeldingsblanket afleveres i postkassen
samme sted.

Tilmelding til 5. semester:
Tilmeldingsblanket til 5. semester kan afhentes
på eksamenskontoret eller hos studiesekretær
Therese Lylloff, Medicinsk Fysiologisk Institut.
Tilmeldingsblanketten afleveres i postkassen på
fysiologiøvelsesgangen ved lokale 12.1.10. Det er
Therese Lylloff, der holdsætter 5. semester.

Tilmelding til 6. semester:
Tilmeldingsblanket til 6. semester udleveres i
forbindelse med undervisningen i slutningen af
5. semester, eller den kan hentes hos studie-
sekretær Therese Lylloff, Medicinsk fysiologisk
institut. Tilmeldingsblanketten afleveres i post-
kassen på fysiologiøvelsesgangen ved lokale
12.1.10. Det er Therese Lylloff der holdsætter 6.
semester.

Fristen for aktiv tilmelding på
Fase I er den 10. januar til
forårssemesteret og den 10. juni til
efterårssemesteret

Tilmelding til undervisningen på fase II foregår hos
sekretæren i det klinikudvalg, du er tilknyttet.
Tilmeldingsfristen fremgår af tilmeldingsblanketten
eller oplyses hos klinikudvalgssekretæren.
Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af under-
visningen i et fag eller evt. et helt semester, skal
du ansøge studienævnet om dette. Tidsfristen for
ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og
efterårssemesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne
bedes man framelde sig hos studiesekretæren, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin hold-
plads. Hvis man framelder sig inden 15. januar/1.
august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret (disse frister gælder kun for fase I),
kan man blive holdsat på semesteret igen, uden
at skulle søge om gentagelse af undervisningen.
Frameldingsfristen for fase II studerende er 10.
januar/1. august for henholdsvis forårs- og efterår-
essemesteret. Ved rettidig framelding sikrer du
at pladsen ikke kommer til at stå tom, men kan
bruges til andre studerende eller merit-
studerende. Hvis du glemmer at framelde dig,
eller framelder dig for sent, skal du søge
dispensationsudvalget om gentagelse af under-
visningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt
der er ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. no-
vember 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 tilmel-
dingen.

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 til studie-
vejlederne for yderligere information.

STUDIET
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OBLIGATORISK TILMELDING, 7.
SEMESTER

Der er obligatorisk tilmelding til 7. semester. Har
du ikke modtaget et tilmeldingsskema, kan det fås
hos Marianne P. Jakobsen, lokale 9.1.41.

Tilmeldingsfristen er den 15. juni 2001, kl. 12.00.
Skemaet afleveres i postkassen ud for lokale 9.1.41.

Skal du ikke have et fuldt 7. semester, fordi du f.eks.
skal ud på ECTS-ophold, skal du hente et særligt
tilmeldingsskema hos studiesekretæren. Bemærk at
tilmeldingsfristen er den 1. juni 2001, kl. 12.00.

Evt. spørgsmål kan rettes til studiesekretær Mari-
anne P. Jakobsen, lokale 9.1.41.

Bemærk!
7. semster starter den 27. august 2001, og der i de
fleste klinikudvalg obligatorisk undervisning fra star-
ten af semesteret.

Obligatorisk tilmelding for fase II-
studerende, der har været eller skal på
ECTS-ophold

Har du været eller skal du på ECTS-ophold, og skal
du som følge deraf ikke have et fuldt semester, eller
har du ikke prioriteret hospital endnu, skal du have
en særlig tilmeldingsblanket for det semester, du
skal følge i efteråret 2001. Tilmeldingsblanketter
fås i lokale 9.1.41. Tilmeldingsfristen er 1. juni 2001,
kl. 12.00.

Generelle regler i forbindelse med holdsætning

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen
i et fag eller evt. et helt semester, skal du ansøge
studienævnet om dette. Tidsfristen for ansøgning
om gentagelse af undervisningen er 10. januar/
1. august for henholdsvis forårs- og efterårs-
semesteret.

Af hensyn til andre studerende og underviserne be-
des man framelde sig hos studiesekretæren, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Hvis man framelder sig inden   10. januar/1. august
for henholdsvis forårs- og efteråressemesteret. Ved
rettidig framelding sikrer du at pladsen ikke kom-
mer til at stå tom, men kan bruges til andre stude-
rende eller meritstuderende. Hvis du glemmer at
framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af under-

visningen. Du vil da kun blive holdsat såfremt der er
ledige pladser.
Studienævnet besluttede på sit møde den 5. novem-
ber 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 til studie-
vejlederne for yderligere information.

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER FORÅRET 2001 !!!!

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Mandag 15 –16 16 - 19 Maria Salling Rasmussen International vejleder
Tirsdag 15 –16 12 – 15 Jon Trærup Andersen
Onsdag 14 – 15 15 -  18 Camilla Götzsche
Torsdag 09 –10 10 – 13 Camilla Götzsche International vejleder

15 –16 16 – 19 Palle Rasmussen
Fredag 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Camilla
Götzsche
Studievejledningens telefonnummer er 35 32 70 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 35 32 70 92 lokale 9.1.41

Anette Jørgensentlf. 35 32 70 93 lokale 9.1.41

ORLOV, SEMESTER FRI ELLER
HVAD ?

Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

Semesterfri:
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov

skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og
rettidigt) til det ønskede semesters undervis-
ning.
Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.
Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.

Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.
Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.
Skal / skal ikke.
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.

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

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

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

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

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

STUDIEOPHOLD I UDLANDET

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 universiteter 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

REGLER VED EKSAMEN

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

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

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.

STUDIET
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 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.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 10 studerende
indstillet til udskrivning, fordi de ikke opnå-
ede dispensation til endnu et eksamens-
forsøg, eller  tidsfristforlængelse til bestå-
else af studiet. Heriblandt var også stude-
rende som ikke opnåede dispensation til et 4.
gangs forsøg. Studienævnet kan kun undta-
gelsesvis give tilladelse til et 4. eksamens-
forsøg.  Der skal foreligge tungtvejende
grunde for at dispensation kan gives. Du skal
derfor være sikker på at være tilstrækkeligt
forberedt før du kaster dig ud i dit 3. forsøg.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis
der er risiko for at du kommer ud i sådanne eller
ligende problemer !

Studienævnet

Med venlig hilsen
Studievejledningen

Fase I & II
KÆRE 5. SEMESTERS OSVAL-
STUDERENDE

Så er det ved at være tid til at tænke på aflevering
af OSVAL I opgaven.

Opgaven skal afleveres senest fredag den 29. juni
2001 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sammen
med en bedømelseserklæring til vejlederen, der
sørger for at give det ene videre til censor, og 1
eksemplar afleveres til OSVAL-sekretariatet hos
Gitte Birkbøll lok. 9.1.41.

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af
samme slags som du afleverede til OSVAL-sekreta-
riatet da du startede din opgave. En sådan forside
kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet
på studienævnsgangen, sammen med bedømmelses-
erklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge medio
august. Bedømmelserne vil blive slået op på op-
slagstavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog
vil studerende der ikke får godkendt opgaven få be-
sked pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsæt-
ning for indskrivning til 6. semesters eksamen.

FORSKELLIGE REGLER

Regler gældende fra og med vintereksamen 1994/
95
Følgende gælder alle studerende:
1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen
senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæl-
ler det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som
mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.
2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller
det som eksamensforsøg.
3. Fra efterårssemestret 1995 skal alle have-
bestået kemi for at blive holdsat på 4. semester.
Følgende gælder studerende som er optaget fra
sommeren 1994:
1. Gammel ordning:

Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle
eksaminer på fase I efter 6 år.

Ny ordning:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi samt Celle-
biologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal have
bestået alle eksaminer på fase I efter 6 år.

VKO - VIDENSKABELIGE KUR-
SER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?

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

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

STUDIET
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Studietilbud
SYMPOSIUM
The Structure, Function and Biology of Serpins: a
Family of Serine Proteinase Inhibitors.

Wednesday, May 30, 2001, 14.00 � 18.00
Dam Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3B

Organizer: Lotte K. Vogel

Program:
Chairwoman: Lotte K. Vogel

14.15-14.20 Lotte K. Vogel,  Københavns Uni-
versitet: Introduction

14.20-14.45 Peter A. Andreasen, Department of
Molecular and Structural Biology, Aarhus University.
Biochemical properties of serpins

14.45-15.10 Jørn Hejgaard, Biochemistry
and Nutrition, BioCentrum-Denmarks Technical
University, Plant serpins

15.10-15.45 Niels Behrendt, The Finsen
Laboratory, Rigshospitalet, Copenhagen. The
interplay between serpins, pro-enzymes, active
enzymes and cellular binding proteins in the
regulatory events of the plasminogen activation
system

14.45-15.15 Coffee break

Chairman: Peter A. Andreasen, Aarhus
University

16.15-16.40 Lotte K. Vogel, Institut for Medi-
cinsk Biokemi og Genetik, Københavns Universitet.
An amino terminal sequence determines apical
secretion of three members of the serpin family

16.40-17.05 Jørgen Gliemann, Institut for Medi-
cinsk Biokemi, Aarhus Universitet. SorLA/LR11 is a
potential sorting receptor that binds pro-
urokinase and PAI-1

17.05-17.30 Nils Brünner, Finsen Laboratory,
Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark. PAI-1 as a
target for anticancer therapy

55.55-55.55 Sixtus Thorsen, Klinisk biokemisk
afdeling, Rigshospitalet. Serine proteinase
inhibitors in regulation of blood coagulation and
fibrinolysis.

Abstracts see BioZoom vol. 4, no. 2 and
www.biokemi.org

Annoncer

TIMELÆRER SØGES.
Økonomaskolen i København søger en 8. eller 9.
sem. medicinstuderende til undervisning i
efterårssemestret 2001 med start 20. august og
slut ultimo december 2001.
Undervisningen afvikles i 2 timers moduler, og
vi lægger skema for 3 uger af gangen og er i
øvrigt meget fleksible med hensyn til dine stu-
dietider.
Du skal undervise økonomastuderende på 1. se-
mester i delemnerne fordøjelse og nyrerne, i fa-
get fysiologi og sygdomslære.
Undervisningen udgør 44 lektioner i emnet for-
døjelse, hvoraf to er spørgetimer, og 12 lektio-
ner i emnet nyrerne, hvoraf  2 også er spørge-
timer.
Inkl. forberedelsestid svarer dette til i alt til 93
arbejdstimer. Herudover honoreres skriftlig ek-
samen med 2 arbejdstimer for udarbejdelse af
opgaver i ovenfor nævnte delemner.
Løn per lektion incl. 40  minutters forberedelse
er 315.88 kr.

Skriftlig ansøgning bedes sendt til
ØKONOMASKOLEN
i  København
Værkstedvej 5, 2.sal
2500 Valby
okonoma@okonomaskolen.dk
 Ansøgningen skal være skolen i hænde senest
den 25. juni 2001 med morgenposten.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til skoleleder Ole Myglegård på 36 13 07 77
mellem kl. 9:00 og 14:00.
Venlig hilsen
Ole Myglegård
om@okonomaskolen.dk
Se her mere om økonomaer og økonoma-
uddannelse www. okonomaskolen.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES!
Hvem kan deltage?
Raske mænd i alderen 18-30 år.

Hvad går forsøget ud på?
I øjeblikket undersøges betydningen af
antioxidanterne vitamin C og E i forbindelse
med fysisk aktivitet.
Forsøget indebærer, at man skal indtage enten
vitamin C og E eller placebo (uvirksom medicin)
igennem 4 uger. Tabletterne udleveres ved
forsøgets start.
Efter de 4 uger skal man møde til en forsøgsdag,
der varer fra morgen til sent på eftermiddagen.
Først anlægges katetre i lyskens blodårer under
lokalbedøvelse. Herefter skal man udføre 3 ti-
mers muskelarbejde med benene. Før, under og
efter muskelarbejdet vil der blive trukket blod-
prøver fra katetrene, samt udtaget vævsprøver
fra lårets muskulatur (muskelbiopsier) under lo-
kalbedøvelse.
Dagen efter forsøget møder man til en sidste
blodprøve og muskelbiopsi.

Betaling?
Der ydes et honorar i forbindelse med deltagelse
i forsøget.

Yderligere oplysninger
Den lange forsøgsdag finder sted i perioden 25.
juni til 1. august. Tidsplan tilrettelægges i øv-
rigt individuelt.
Yderligere oplysninger om forsøget kan fås ved
at kontakte læge Christian Fischer, H:S Rigsho-
spitalet, afsnit M7641 (infektionsimmunologisk
laboratorium), Tagensvej 20, 2200 København
N, telefon 35 45 76 41 og e-mail cfischer@rh.dk.

BYTTELEJLIGHED
Haves: 3-vær 802 andelslejlighed på Frederiks-
berg, 4. sal, toilet og bad, 380000/1550 u. varme
Ønskes: Min. 2-vær andelslejlighed med toilet
og bad på broerne, Frb eller City, max. 220.000/
2000
Send en mail til Julie Rath på rath@mdb.ku.dk

OSVALD-OPGAVE(R)
Er du interesseret i billeddiagnostiske teknik-
ker appliceret på biologiske
problemstillinger, så er der mulighed for at
gennemføre en OSVALD opgave
indenfor det øjendiabetologiske område. Ar-
bejdet kræver kendskab til brug af
computere og regneark.
Interesserde studenter kan henvende sig til
nicl@novonordisk.com.
Med venlig hilsen
Nicolai Larsen
Overlæge, ph.d.
Øjenklinikken
Steno Diabetes Center

BONKOLAB SØGER�
et team bestående af  3 - 5 medicinstuderende på
4 -7 semester til oprensning af celler, DNA og
mRNA på leukæmibørn.
Holdet skal dække ca. 3 timer dagligt tirsdag til
fredag aften samt lørdag formiddag.
Laboratoriekendskab er ikke nødvendigt. Oplæ-
ring vil finde sted.  Løn efter overenskomst.
 Skriftlig ansøgning med CV sendes til:
Overlæge Kjeld Schmiegelow
Bonkolab 5704 Rigshospitalet Blegdamsvej 9
2100 Kbh. Ø "Ansøgning”
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 28.
maj 2001
Bonkolab er et  forskningslaboratorium, hvortil
der er tilknyttet en overlæge og 3 bioanalytikere.
Det daglige arbejde er koncentreret om styring
af behandlingen af kræftsygdomme, fortrinsvis
ALL, hos børn i hele Norden.

STUDIET&ANNONCER
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Vagt- og Servicechef

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

11.00 - 12.00
Søren : Mandag & Torsdag
sr@fadl.dk 10.00 - 12.00

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

11.00 - 12.00
Søren : M andag & Fredag
sr@fadl.dk 10.00 - 12.00

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

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

Venlig hilsen

Gitte Haupt  & Søren Rasmussen
Servicechef                  Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

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

Mandag og fredag er der mulighed
for telefonisk henvendelse på telefon

35 24 54 05

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

lb@fadl.dk (Lone Blach)
mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

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

enten pr. brev, telefon eller email.

SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 20 - 7/5- 2001 – 13/5-2001

man tir ons tor fre lør søn ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 7 10 9 10 17 6 8 67
Udækkede vagter5 0 0 2 1 1 5 10
Opskrevne 1 5 3 5 12 5 0           35

Aften 15-23
Bestilte vagter 14 18 15 14 13 11 10 95
Udækkede vagter0 8 3 2 0 6 0 19
Opskrevne 15 8 8 12 17 7 13         80

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 15 17 23 13 14 13 110
Udækkede vagter1 5 2 0 0 8 7 23
Opskrevne 8 10 9 25 14 3 2           71

Bestilt i alt 36 43 41 47 43 31 31 272
Udækket i alt 2 13 5 4 1 15 12 52
Dæknings % 94 69 87 91 97 51 61 80

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 20 - 7/5-2001 – 13/5-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 1 1 0 0 2 1 0 6
Planlagte vagter 15 15 15 15 15 15 15 105

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen kl. 18.00

Semesterhæfte

Vi er på Vagtbureauet så småt ved at gå i gang med
planlægningen at efterårets semesterhæfte. Hvis du
har en god idé til et indlæg i hæftet, f.eks. om arbejdet
som fadl-vagt, eller noget helt andet, vil vi meget
gerne høre fra dig. Du er meget velkommen til at
kontakte os enten pr. telefon eller mail.
Venlig hilsen
Gitte & Søren

Vagtbureauets  postkasse på Panum  !

Det er nu kun muligt at ilægge lønsedler i post-
kassen ved svingdøren. Og husk  KUN lønsedler.

Efterregulering !!!!!

Den længe ventede efterregulering finder sted sidst i
juni 2001.

Lukket
Vagtbureauet har lukket fredag den 25. maj og den 5.
juni 2001. Dette gælder dog ikke for  telefonisk hen-
vendelse til vagtafdelingen.

VB MEDDDELER
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Geriatrisk Behandlingscenter
Tranehaven
Søger en dispensat til en periode på 3 uger i som-
mer.
For flere oplysninger ring til Vagtbureauet på 35 24 54
05.

SPV-flyverhold 1503 !
Holdet skal 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 .
Yderligere information: Til Vagtbureauet - Gitte Haupt
eller Søren Rasmussen på 35 24 54 04.
Ansøgningsfrist: Mandag den 21. maj 2001 klokken
12:00
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

SPV hold 1604 søger 2 medlemmer
Holdet skal tage blodprøver i forbindelse med et
forskningsprojekt på Hvidovre Hospital. Blodprøverne
skal tages på yngre raske gravide kvinder.
Det er en fordel at kunne tage blodprøver i forvejen,
men ikke et krav da der vil være mulighed for oplæ-
ring.
Holdet skal dække dagvagter (7.30 – 15.00) mandag
til fredag med en person i vagt af gangen.
Yderligere information: Holdleder Gitte Nielsen tlf.
45939218 eller 26707218.
Ansøgningsfrist: Mandag den 21. maj 2001 kl. 12.00
på VB.

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.

Intensivhold 4102
søger 1 nyt medlem til afd. 542 KKHH
FADL’s mest kompetente intensiv hold (4102) tilbyder
DIG en enestående chance for at videreudvikle din
kliniske erfaring ved, efter oplæring at arbejde på lige
fod (og ansvar) med intensiv sygeplejersker.
Dette indebærer at du allerede kan, eller kan lære:
at blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
at tage a-punkturer, blodprøver, venyler, ekg m.m.
at gå stuegang med lægerne fra de forskellige afdelin-
ger.
at køre kontinuerlig hæmodialyse (PRISMA)
at blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM)
at kunne arbejde selvstændigt
at arbejde med alle de andre ikke allerede nævnte ting
intensiv personale må beskæftige sig med, herunder
psykisk observation og pleje af patienter og pårø-
rende, akutte livs redende procedurer, opsætning og
tilslutning af respiratorer/BiPAP/CPAP osv. osv. osv.
Vi forventer at du:
har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra.
har bestået farmakologi.
kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
er fleksibel, selvstændig og engageret.
kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter.

Oplæring:
maj/juni
Vagtstart:
juni/eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være på  vagtbureauet mandag
den 21. maj 2001 klokken 12.00.
Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja
Pedersen på 33 21 12 22.

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
- 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 21, maj  2001 kl. 12.00
på vagtbureauet.
Ansættelsessamtale: På afdelingen i samme uge.
 Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann tlf. 38 86 22 01.
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.

Hold 4203 på hæmodialysen RH
søger 3-4 nye dialyseassistenter til spændende ar-
bejde i sommer.
Planlagt ferie vil blive respekteret.
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.
Flexibel arbejdstid/mængde
Ansøgningsfrist: Mandag den 21.  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
muligt.
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 21. 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.

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

Ansøgningsfrist: den 21.  maj 2001 klokken 12:00
Stiftende holdmøde umiddelbart efter denne dato.

VT-HJEMMEHOLD 4604 SØGER
  2 nye holdmedlemmer pr. 1/6-2001

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 14-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.
Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage tillige med enkelte dagvagter, samt
skoleferie-perioderne.
Krav:
Minimum 150 VT-timer
Du skal kunne tage min. 2  vagter om måneden. Et
udmærket sublement til SU.
Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 26 85
91 57.
Ansøgningsfrist: Mandag den 28. maj 2001 på VB kl.
12.00.

VB MEDDDELER
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FADL
MEDLEMSTILBUD FRA FADL !
Nu kan medlemmer af FADL træne i NyForm for kun 245 kr pr måned. Og du
skal kun binde dig for tre måneder. Se mere om tilbudet på www. Nyform.dk/
fadl
GRATIS studiekalender til alle medlemmer. I midten af juni vil alle FADL-
medlemmer kunne afhente et styks gratis studiekalender, af den type med en
dag på hver side, fyldt med masser af ekstra studie-information. Nærmere
information omkring hvor og hvornår du kan hente den kommer snart i MOK.

IMCC
TJEN 1000 KRONER
MENS DU ER PÅ
SOMMERFERIE!
IMCC-exchange søger værelser til udenlandske me-
dicinstuderende, der skal på studieophold i Køben-
havn af en måneds varighed.

Hvis du vil udleje dit værelse i juli, august, septem-
ber eller alle tre, så kontakt
Louise: l_kaern@hotmail.com eller tlf. 38 11 16 24
Heidi: heidi_dario@get2net.dk eller tlf. 32
55 16 46
 Vi glæder os til at høre fra dig!
Venlig hilsen
IMCC-exchange

PIT-MØDE.

På grund af mange frameldinger må vi desværre af-
lyse vores PIT-møde den 22/5. Vi indkalder derfor i
stedet til møde den 7/6, klokken 15.00, på IMCC
kontoret. Vi ses.

på vegne af PIT.
Lasse.

Basisgrupperne
UDDRAG FRA
LØRDAGENS
FORRYGENDE
ETAPE.
Leth og Mader i kommentator-
boksen (noteret med korthånd
af A.Lander)...
L: Det bliver spændende at se

hvor meget de har tilbage i sig her hvor de kommer
op imod Slagslunde...
M: Der er ingen tvivl om at vi vil se forsøg fra alle de
store sprinterhold Saeco,Bonjour, Telekom og så det
nye spændende hold PCR selvfølgelig...
L: PCR har virkelig vist gode toner og haft et glim-
rende samarbejde med blandt andet Bonjour... og
Telekom iøvrigt...PCR-rytterne er uhyre farlige, det
er der slet ingen tvivl om, især her i varmen...men
lad os nu se..her hvor de kører ind på de sidste 2
kilometer før Slagslunde...
M: Maja ligger hårdt ud...presser tempoet i
vejret...utåmodigt...som vi kender hende...Resten af
feltet afventende...med fremme har vi den store Tafi
(Mike), Saeco...vi har Rasmus Huan kørende for Farm
Frites, Jonas Museeuw i et behersket malende tråd
for PCR, og et par Telekomryttere kørende for Zabel...
L: der bli’r sparet på kræfterne...ingen tvivl om det...

M: PCR og Farm Frites går forbi Maja...tempoet
øges... Med fremme sidder Zabel og Danny fra det
lille Bonjour-mandskab.
L: Se det karakteristiske danske
marklandskab...Kornet bølgende...nærmest ligesom
cilier...
M: ...og sprinten er åbnet... Tafi træder forbi de
forreste ryttere her med 1 km tilbage...
L: et nærmest explosivt tråd...
M: Zabel går efter ham...PCR, Bonjour Farm Frites....
Stadigvæk Zabel...hamrer forbi Tafi...men nu angri-
bes der af Bonjour... og PCR, Jonas og Danny siger
farvel til Telekom..nyt angreb fra PCR...Danny
svarer...nej...Bonjour-rytteren kan ikke nå Jonas...og
dér...flot sejr til PCR, men en perfekt timet spurt,
foran Bonjour og Telekom...

Læs mere om PCR’s bedrifter på www.studmed.ku.dk/
PCR

2001

INDRE ORGANER

Til pigerne og drengene

"For goodness sake. Dr. Death and
tooth fairy again..."
Terry Hogan BBC's udsendte under
melodonte grand prixet.
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P8'n
Efter et forrygende forårssemester er det atter tid til at gå i
sommermode og slutte filmklubben for denne gang.
Torsdag d 17-5 viser vi den sidste film for denne omgang.

Sleepy Hollow er en lille flække, hvor der sker en række
mystiske mord. Folkene i byen er overbeviste om, at det
er en hovedløs rytter, der står bag.Ichabod (Johnny Depp)
er en betjent fra storbyen der ikke tror på overnaturlige
ting. Han bliver sent ud for at efterforske sagen.Hurtigt må
han erkende at der er mere i denne sag en først antaget.

Til  Filmgængerne; tak for i år. Vi ses til
efteråret!
Til sidts en tak til de aktive medlemmer. Man
kan roligt sige at det ikke ville være det samme
uden jer. Håber vi ser jer alle til næste planlægnings
møde. (nye ansigter er også meget velkomne)

Filmklubben

P8'n
Studenterklubben

STUDENTERKLUBBEN

Hermed indkaldes til
Studenterklubbens 19. ordinære
generalforsamling
Torsdag den 31. maj 2001 kl. 1700

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være stats-
autoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune
postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd
(1.2.5, Panum)

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et
mere overordnet plan, diskutere Studenterklubbens

formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere (ris/
ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig
ind den 31/5 og få kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Teit Mantoni
&
Bo G. Winkel

EKSTRA
LAAAANG FREDAGSBAR
FREDAG DEN 15. JUNI
TIL KL. 24.00

hurra, hurra, hurra, hurra,
hurra, hurra, hurra, hurra,
hurra, hurra, hurra, hurra,
hurra, hurra, hurra, hurra

med :
godt vejr
udendørs fadølsbar
musik
forbrændte, stive mennesker
druk
øl-kroket
bryster
pække
+ en masse ting som vi ikke har
fundet på endnu, og som I også
er ligeglade med fordi I er totalt
fordrukne

Med venlig hilsen    Husgruppen

INDRE ORGANER
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