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gode kreative forsider. Du kan aflevere dit mesterværk i
vores postkasse ved lokale 9.2.1 eller på redaktionen
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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: Diverse forsider af Pernille Hall & Tobis Fogis Tåblias

Onsdag:
MOK nr 28, årgang 33 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt

Styrende organer

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

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

Klinikudvalget Rigshospitalet
Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon 35 45
44 36
Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studenter-
sekretærer
Træffetid: mandag 14.00 – 16.00
Rita Dalhammer, sekretær
Træffetid: mandag-torsdag 10.00 - 14.00

Klinikudvalget Københavns
Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, 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

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-

MOK & STUDIET

DET NÆRMER
SIG...
Ja så er det næsten nu. Næste MOK
er semesterets næstsidste nummer.
Det sidste nummer af MOK
udkommer onsdag den 6 juni med
deadline mandag d. 4 juni. Det er
jo som bekendt en helligdag (2
pinsedag) derfor skal du, hvis du
sender dit indlæg via det kongelige
danske postvæsen, sørge for at vi
har dit indlæg allerede fredag den
1 juni.
MOK-red/Jon

Billeder fra en dejlig weekend
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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.

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 Lone Emilie 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

ADRESSEÆNDRINGER.

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

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

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

Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du
skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller
omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din
støtte kan blive ændret.

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

Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om
navneændringer.

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

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

OSVAL-EMNEKATALOG
FOR FORÅRSSEMESTERET
Emnekataloget for efterårets OSVAL I opgaver kan
afhentes i kommoden udenfor OSVAL-sekretariatet,
lokale 9.1.41.

Der kan ikke laves fast aftale med ønsket vejleder
før fordelingen på institutter og afdelinger har fun-
det sted! Dette sker som anført i emnekataloget i
begyndelsen af forårssemestret.
Emnekataloget giver mulighed for at orientere sig
om OSVAL I generelt og for at studere forårets
emner. Fordeling på institutter og afdelinger sker
efter introduktionens første dag, og skal sikre en

retfærdig fordeling af pladserne i tilfælde af plads-
mangel på de ønskede institutter og afdelinger.

ALLE skal derfor aflevere et prioriteringsskema med
ønskede institutter/afdelinger før der træffes aftale
med en vejleder. Der vil ikke blive taget hensyn til
aftaler indgået før den centrale fordeling har fundet
sted.

Yderligere information om reglerne for OSVAL I kan
læses i emnekataloget - og har du spørgsmål efter
læsningen, er du velkommen i OSVAL-sekretariatet.

Gitte Birkbøll, sekretær for OSVAL Med venlig hilsen
Studievejledningen

STUDIET
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Fase I
NY STUDIEPLAN
- første evaluering!

Et af de mange udvalg på Panum er Evaluerings-
udvalget , nedsat under studienævnet for medicin –
og har til opgave at foretage løbende ”stikprøve-
kontrol” af kurserne og undervisningsmodulerne i
studiet.
Efteråret 2000 gennemførte evalueringsudvalget en
evaluering af to kurser på daværende 1. semester.
Det drejer sig om kurset i basal humanbiologi og
medicinsk kemi. Evalueringen af tidlig almen medi-
cin og sundhedspsykologi er ved at blive færdig-
arbejdet.

Basal Humanbiologi:
149 studenter har besvaret spørgeskemaet svarende
til 48% af studenterne, hvilket maner til en vis for-
sigtighed mht. konklusionerne.
Kursets formål med at give overblik over den men-
neskelige organisme vurderes som opfyldt i meget
høj grad, ligesom samspillet mellem forelæsninger,
SAU-undervisning, demonstrationer og øvelser får
ros.
Begge de anbefalede lærebøgerne ( Shier et al:
Essentials of human anatomy & physiology,  og Thi-
bodeau: Structure and function of the body) bliver
rost meget, især Shier et al. (omend nogle finder
dens detaljeringsgrad så høj, at erhvervelsen af over-
blik kan vanskeliggøres).
Vurderingen af SAU-undervisningen er blandet. Ge-
nerelt efterlyses bedre undervisning af lærerne i case-
metoden, samt mindre undervisningshold. Mange fin-
der det problematisk, at undervisningen bevæger sig
meget ”uden for pensum”.  Generelt føler odont’erne
sig overset i studieplanen og specielt vedr. SAU-
undervisningen (samt kurset i Tidlig almen medicin).

Alt i alt må kurset siges at have fået en flot evalu-
ering. Kursusansvarlige har efterfølgende indgået i
samarbejde omkring forbedring af SAU-undervisnin-
gen. Odonternes rolle evalueres i øjeblikket i studie-
nævnet for odontologi.

Medicinsk kemi (inkl.
patobiologi):
147 studenter har besvaret spørgeskemaet svarende
til 47% af studenterne, hvilket maner til en vis for-
sigtighed mht. konklusionerne.

Evalueringen af kurserne i medicinsk kemi og
patobiologi giver anledning til bekymring.
Studenterne udtrykker frustration over kemikursets
niveau, som anføres at forudsætte A-niveau i kemi,
trods optagelseskravet om C-niveau i kemi. Nogle
studenter har følt sig nødsaget til at rekvirere pri-
vatundervisning. Pensum vurderes som alt for om-
fattende i forhold til det afsatte timeantal.
Forlæsningerne vurderes som helhed under middel -

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.

KURSUS I BASAL
SEXOLOGI
Undervisere: Medicinsk Fysiologisk Institut,
Panum Instituttet
Kursusleder: Lektor Gorm Wagner tlf.  3545
7130
Studiesekretær: Therese Lylloff, Medi-
cinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8,
tlf. 353 27571. Træffetid kl. 10-12 i semestermå-
nederne.
Afholdes for studerende på 6. semester mandag 27/8-
2001 kl. 9.50 til fredag 31/8-2001 i Lundsgaard audi-
toriet.
Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt
på diskussioner og vekslende mellem katedral infor-
mation, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fy-
siologiske aspekter behandles adfærd, børns
sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om-
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i
den hensigt at give deltagerne en bred basal forstå-
else af menneskets sexualitet.
Tilmelding kan ske ved indbetaling af kr. 75,- på
giro-kontonr. 5190908
Ved indbetaling via netbank vælg kortart 01.
Giroindbetalingskort kan afhentes ved
studiesekretariatet, bygning 12.6,
Tilmelding senest fredag d. 17/8-2001.
Detaljeret program og kursusmateriale udleveres
første dag.

omend nogle omtales positivt - og fremhæves af mange
som forvirrende fremfor oplysende, først og frem-
mest fordi det faglige niveau ligger for højt relativt
til mange studerendes forkundskaber.
Der udtrykkes overvejende tilfredshed med undervi-
serne i holdundervisningstimerne - med undtagelse
af enkelt(e) underviser(e). De eksperimentelle øvel-
ser vurderes som helhed positivt.
De studerende opfatter tidspresset i forbindelse med
kursets gennemførelse som værende stort, til trods
for at de i gennemsnit anfører at anvende ca. 14
timer på kurset om ugen (incl. forberedelse). Hvis
dette tal er et realistisk mål for den faktiske ar-
bejdsindsats, forekommer det sandsynligt, at mange
studerende har behov for at revidere deres arbejd-
svaner.
Mange studerende udtrykker også betydelig frustra-
tion over patobiologikurset, omend adskillige anfø-
rer, at det principielt er en god idé med et sådant
‘bro-byggende kursus. Tilsyneladende har deltagel-
sen i undervisningen været beskeden, og det er pro-
blematisk, at nogle lærere indirekte demonstrerer
afstandstagen fra kurset, og at andre ligefrem an-
vender timerne til supplerende kemiundervisning.
Det er bekymringsvækkende, at introduktionen til
det vigtige fag patobiologi finder sted under former,
som ligger så langt fra det ideelle, at ganske mange
studerende angiver at have fravalgt deltagelse i ti-
merne dels p.g.a. oplevet manglende relevans og
dels p.g.a. tidspres - især fra undervisningen i kemi.

Det skal  i denne forbindelse nævnes, at kursus- og
institutledelsen efterfølgende er gået ind i et kon-
struktivt samarbejde med såvel evalueringsudvalg
som studienævn for at rette op på kurset, hvilket har
resulteret i en række ændringer af kurset for dette
forårs 1. semester.

Som det fremgår, benyttes evalueringerne og de til-
knyttede kommentarer til løbende at forbedre kvali-
teten af kurserne. Det er dog beklageligt at
besvarelsesprocenten er lav, hvilket for både
evalueringsudvalg, kursusledelse og studienævn stil-
ler spørgsmålstegn ved, hvorvidt evalueringerne er
repræsentative for hele årgangen.

Derfor: UDFYLD
EVALUERINGSSKEMAERNE  -
DET KAN GODT BETALE SIG!!!

På evalueringsudvalgets vegne

Stud med. Katrine Bagge Iversen

STUDIET
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Fase II
LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER
Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud
til fase II-studerende.  Her kan man øve praktiske
kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse , IV-
adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU.  Man
kan også træne undersøgelsesteknik indenfor oto-
rhino-laryngologi samt oftalmoskopi.  For at kunne
øve i laboratoriet forudsætter det at man har modta-
get undervisning i den pågældende færdighed eller
har været på et af vore kurser.

Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal
hvor man kan checke mail, komme på nettet, bruge

Medline samt benytte vores forskellige medicinske
programmer.  Endelig råder LKF over et lille biblio-
tek, med bl.a. Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium,
Basisbog i medicin og kirurgi, Clinical Medicine, bø-
ger omhandlende kliniske undersøgelsesmetoder samt
diverse ordbøger.  Bøgerne kan lånes til brug i læse-
lokalerne mod deponering af studiekort.  LKF er
beliggende i stueetagen i Teilum-bygningen, afsnit
5404, med følgende åbningstider:

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

NB!  Husk altid at medbringe studiekort som skal vises
ved forespørgsel fra studentervagten!  Efter kl. 17 på
hverdage samt hele weekenden foregår indgang gen-
nem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen
ned til RH’s kapel.

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

Annoncer
FORSØGSPERSONER
SØGES

Tjen 3000,- Kr. på 4 dage!

Vi søger forsøgspersoner til et videnskabeligt pro-
jekt der omhandler
menneskers komfort og præstation i forskellige
kontormiljøer.
Forsøget foregår i klimakamre på Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU).
Som forsøgsperson skal du sammen med to andre
sidde i 4.5 timer i et klimakammer (i tidsrum-
met fra kl. 12:00 til 18:00 eller fra kl. 13:00 til
19:00) hvor du skal arbejde med opgaver på en
computer. Forsøget bliver udført på hverdage.
I klimakammeret vil du blive udsat for for-
skellige niveauer af temperatur og luftfugtig-
hed. Før og efter eksponeringen udfyldes spør-
geskemaer og der gennemføres objektive må-
linger på øjne, næse og hud. Ingen af disse
målinger er forbundet med smerte eller ube-
hag. Alt i alt kommer du til at bruge 6 timer på
forsøgsdagen.
Som forsøgsperson deltager du 1 dag om ugen (à 6
timer) i 4 uger i træk.
Forsøget kører over en måneds periode (28. Maj –
22. Juni 2001).
Du vil blive honoreret med knap 100,- Kr./time +
feriepenge (12,5%).
4 dage a 6 timer = 24 timer hvilket svarer til ca.
2.700,- Kr. + 10% BONUS
Til forsøget skal vi bruge 3 grupper af forsøgs-
personer:
Generelt gælder for alle 3 grupper at du skal
være sund og rask og at du ikke må være gravid
eller amme. Desuden skal du kunne forstå
dansk i skrift og tale. Du skal være ikke-ry-
ger.
Gruppe 1: Personer der dagligt benytter
kontaktlinser.
Gruppe 2: Personer med høfeber, astma
og /eller dyrehårsallergi. Personer som har haft
børneeksem/astmaeksem eller som har haft ten-
dens til kløende hud.
Gruppe 3: Personer der hverken benyt-
ter kontaktlinser eller har allergi og som opfylder
de generelle kriterier.
Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske
Komite for København og Frederiksberg kommune.
Hvis du er interesseret i at deltage og  passer
du ind under en af de nævnte grupper er du
meget velkommen til at kontakte:      Helst
hurtigt svar
Ph.D, M.Sc. Lei Fang
International Centre for Indoor Environment and
Energy.
Tlf. 45 25 40 45
E-mail: Subject@et.dtu.dk

RASKE
FORSØGSSPERSONER
SØGES
Raske forsøgspersoner mellem 18 og 50 år søges
til et videnskabeligt forsøg. Formålet med forsø-
get er at undersøge den blodkarudvidende læge-
middel cilostazols (Pletal®) virkning på pulsårerne
i hjernen og i håndleddet og på hjernens gennem-
blødning.  Desuden ønskes en beskrivelse af evt.
hovedpine efter indtagelse af cilostazol.

Baggrund: Nyere forskning viser, at migræne er
forbundet med udvidelse af hjernens store arte-
rier, og at en række karudvidende stoffer kan frem-
kalde hovedpine. Cilostazol er et blodkarudvidende
stof, der i USA anvendes til behandling af nedsat
blodtilførsel til benene, såkaldt ’vindueskiggersyge’.
Vi vil undersøge cilostazols virkning på hjernens
arterier samt om stoffet udløser hovedpine hos
raske forsøgspersoner. Denne viden er af stor be-
tydning for forståelsen af  grundlæggende meka-
nismer bag migræneanfaldet og dermed for udvik-
ling af migrænemedicin i fremtiden.

Hvor: Neurologisk afd. N01, Glostrup Amts Syge-
hus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.

Hvor tidskrævende: Du skal møde 3 dage. Den
første dag til en kort lægeundersøgelse (1 time).
De andre dage er til selve forsøget som varer ca.
6-7 timer pr. gang.

Ubehag: Du skal møde fastende. Hjernens blod-
gennemstrømning måles efter indånding af luft til-
sat et radioaktivt sporstof (Xenon). Den samlede
radioaktive stråledosis i hele forsøget 3.5 gange
den normale årlige baggrundsstråling i Danmark
eller svarende til et røntgenbillede af mave-tarm-
kanalen. Der skal lægges plastikkanyler i en blod-
åre (vene) i armen og på halsen til udtagning af
blodprøver. Bivirkning af medicinen kan være ho-
vedpine. Der gives en kompensation for tabt ar-
bejdsfortjeneste på 100 kr. pr. time.

Krav: Du skal være rask og veje mellem 60 og 90
kg. Du må ikke lide af for lavt blodtryk, og du må
ikke have deltaget i forsøg eller undersøgelser,
som har medført strålebelastning indenfor det sid-
ste år.

Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske Ko-
mité, nr KA00111s

Steffen Birk, læge, Neurologisk afd. N01, Amtssy-
gehuset i Glostrup.
Tlf. 4323 3060. Personsøger 5012 0854

FORSØGSPERSONER
MED INDISK ELLER
PAKISTANSK BAGGRUND
SØGES.
Honorar: 300 kr. skattefrit.
Forsøget tager ca. to timer.
10-15 raske forsøgspersoner med indisk eller paki-
stansk baggrund søges til et videnskabeligt pro-
jekt på Bispebjerg Hospitals hudafdeling.  Formå-
let med undersøgelsen er bl.a. at undersøge mæng-
den og egenskaberne af melanin i huden og håret.
Forsøget afholdes i maj 2001.
Et lille hudområde på underarmen bliver belyst
med hvad svarer til en brøkdel af alm.
solariebestråling.
Der bliver lavet forskellige overflademålinger af
huden og et spørgeskema besvares.
En lille hårlok fra hovedet tages til videre analy-
ser.
Lidt overhud på underarmen tages fra sugeblære.
Dette er ufarligt, men let ubehag under indgrebet,
og let svie forekommer i nogen tilfælde.
-Du må ikke være gravid eller ammende.  Værne-
pligtige kan ikke indgå.
-Du må ikke have været i solarium eller på solferie
mindst 2 måneder før forsøget, og ”selvbruner” må
ikke bruges mindst en uge før forsøget.

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

Nærmere oplysninger hos læge Ari Thorleifsson på
telefon 35316006 eller tlf. 20892202, hvor du også
kan ringe om aftenen (indtil kl. 21)

BOGSALG
Sælges. Med. komp. 15. udgave, uden understreg-
ninger.
2/3 af nypris. Annette ring 35356764.

Med venlig hilsen
stud.med.
Annette Østergaard Jensen
Ingemannsvej 12, lejl. 2
1964 Frederiksberg C

telefon 35356764

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 : Mandag & 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 21 – 14/5-2001 – 20/5-2001

man           tir      ons       tor             fre          lør              søn              Ialt         %

Dag 07-15
Bestilte vagter  10             8       9           7          6             15              12             67
Udækkede vagter  8              0       4        2                5               14                12               45             67
Opskrevne   3              2            1           0             3               3                1             13

Aften 15-23
Bestilte vagter  10            10          15         10         12             16               10            83
Udækkede vagter  5              5             7             4                0                  0                   0              21            25
Opskrevne   7            5            7           6              12              12               18            67

Nat 23-07
Bestilte vagter 11           11           14            11            11               13                12            83
Udækkede vagter 3             0              4                4                2                  0                   5             18           21
Opskrevne  2           3             1              3              8                6                 2            25

Bestilt i alt 31         29            38             28             29             44             34            223
Udækket i alt 16           5              15              10          7              14              17            84           37
Dæknings %  48        82             60            64            75              68              50            62
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 21 - 14/5-2001 – 20/5-2001

man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt
Arbejdsløse hold 1 0 0 0 0 0 0 1
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.
Vores postkasse bliver tømt 2 gange om ugen.

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 MEDDELER
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Assistenter søges til lægepraksis på
Frederiksberg

Arbejdet omfatter sekretærfunktioner fra den 25/6-3/
8-2001 .
Arbejdstider:

Tiderne er lidt forskellige, men den første periode er på
32 timer pr. uge og den sidste periode er på 34 timer.

 Der aflønnes med SPV løn.

Ansøgningskrav:
Du skal min. være på 10. sem.
Kunne skrive medicin.

Ansøgningsfrist:

Mandag den 28. maj 2001  kl. 12.00 på Vagtbureauet.

Yderligere opls: Ring til Vagtbureauet 35 24 54 05.

Sommerferiejob på Nakskov Sygehus

Intensivafdelingen på Nakskov Sygehus søger en øvet
SPV´er,  der er interesseret i at få dispensation til
vagter i sommerferien.
Da der ikke er mulighed for at få transportgodtgørelse
til og fra København, vil det være en fordel hvis du
alligevel holder sommerferie på Lolland eller Falster.

Krav: Du skal have min. 400 SPV-timer, overvejende
somatiske.

Yderligere oplysninger: kontakt Kirsten eller Søren på
Vagtbureauet tlf. 35 24 54 05/35 24 54 04

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 28. maj 2001 klokken
12:00
Ansøgning til holdet kan enten sendes skriftligt eller
ved at ringe herind på tlf. 35 24 54 05.

Kardiologihold RH 4101 søger 3
erfarne ventilatør til ansættelse som
kardiologiske assistenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
·Kontinuerlig EKG-overvågning
·Div. arytmidiagnostik

For at komme i betragtning er du:
·Færdig med fase 1
·Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
·I stand til at tage ca. 6 vagter pr. måned.
·Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
·Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

Vi kan tilbyde:
·Oplæring i EKG tolkning foretages af afdelingens
overlæge igennem 8 lønnede timer i uge 23.
.Et spændende arbejde og god uddannelse på en vel-
fungerende og hyggelig intensiv afdeling.

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

Ansøgningsfrist:fMandag d. 28/5-2001 kl. 12.00 på
vagtbureauet

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 31. maj.
2002.

Yderligere spørgsmål rettes til Vagtbureauet tlf. 35 24
54 04.

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 28. maj 2001 klokken 12.00.

Yderligere informationer:
For yderligere info kontakt venligst holdleder Anja
Pedersen på 33 21 12 22.

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 28.  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 28. 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.

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 MEDDELER
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FADL
INTERNET GURU ELLER
FRITIDSHACKER
Enhver medicinstuderende der har surfet lidt rundt
på nettet, har nok opdaget at FADLs hjemmesider
samlet fremstår noget ufuldstændige.
Efter lang tids politiske diskussioner, har vi indset
at vi ikke kan løfte byrden alene, og søger derfor
netop din hjælp!
Så har du lidt erfaring med hjemmeside konstruktion
og kunne tænke dig at udvikle/videreudvikle FADLs
hjemmesider så kontakt os.
Vi havde forestillet os et udvalg bestående af stude-
rende fra de 3 universitetsbyer.
Udvalget skal fungere som en redaktion på lands-
plan, nogenlunde svarende til redaktionerne for de
lokale medlemsblade.

Der er altså tale om noget såkaldt frivilligt ulønnet
arbejde!
Dog får du selvfølgelig dækning af transport, pizza og
colaforbrug, en gratis ADSL-linje, samt evt. mulig-
hed for trykning af visitkort med titlen IT-System
Administrator Konsulent el. Webdesign Senior Ma-
nager.

Lyder dette super-sjove og personligt udviklende ”job”
som noget for dig så skriv fluks til os.

Som test på dine kundskaber kan du kun kontakte os
via e-post på alundh@mdb.ku.dk eller du kan høre
nærmere om jobbet på tlf. 35327377.
Venlig Hilsen
FADLs Hovedforening

Basisgrupperne
PIT-MØDE.

På grund af mange frameldinger
må vi desværre aflyse 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.

ÅBNINGSTIDER FOR
UDLÅN I
SOMMERPERIODEN:
Vi holder sommerferie fra juni måned. I som-
merferien vil Udlån have åbent på følgende dage:

Juni: d. 11 og d. 18
Juli: d. 9
August: d. 6

På ovennævnte dage er åbningstiden som vanligt
mellem 14 og 16 på Udlånskontoret (1.2.5). Du
kan også ringe til os i åbningstiden på 35 32 64
00. Alle ansøgninger skal afleveres i postkassen
uden for kontoret eller på kontoret i åbningsti-
den. Ansøgninger vil kun blive behandlet på oven-
nævnte dage, så søg i god tid.

God sommer
Udlån.

Bogladen
HAR DU EN GOD IDE TIL ET
STUDENTERSOCIALT ARRANGE-
MENT, MEN MANGLER PENGE,
SÅ FAT MOD!

Universitetsbogladen uddeler hvert år en andel af sit
overskud til studentersociale formål. De sidste par
år er der blevet uddelt godt 50.000 kr. årligt. Pen-
gene uddeles af de to forretningsudvalg for hhv. Na-
turvidenskab og Sundhedsvidenskab. Uddelingerne
sker 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1/1, 1/4, 1/
6 og 1/10.

Hvad støtter vi?
Uddelingerne gives til studentersociale formål for
studerende på Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab
på Københavns Universitet. Der gives principielt
støtte til hvad som helst der er dækket af denne
brede definition. Der er blevet uddelt til både inte-
ressegrupper, sportsklubber, studentercafeer, rust-
ure, seminarer og weekendture, ligesom studenter-
centret på Jagtvej og Universitetsradioen har fået
støtte til større anskaffelser.

Vi foretrækker at støtte enkeltprojekter eller igang-
sættelse af løbende projekter.

Hvad støtter vi IKKE?
Bogladen giver ikke driftsstøtte, d.v.s. støtte til lø-
bende eller tilbagevendende udgifter såsom fast leje
eller kontorhold. Vi støtter heller ikke studieture.
Endelig vil vi ikke betale udgifter som med rimelig-
hed kan afholdes af universitetet, såsom feltarbejde
eller istandsættelse eller leje af universitetets loka-
ler.

Hvordan søger man?
Ansøgningsproceduren er, at man skriver til
FU-Panum
Universitetsbogladen
Blegdamsvej 26
2200 København N

-eller skriver en email til os på adressen
bestyrelsen@universitetsbogladen.dk

og stiler ansøgningen til sit forretningsudvalg, det
vil sige Forretningsudvalget for Naturfagsbogladen
eller Forretningsudvalget for Panumbogladen.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
1) Hvem der søger - en studenterforening, en
gruppe af studerende eller en enkeltperson
2) Hvad slags projekt der søges støtte til -
startomkostninger for forening/sportsklub/andet, se-
minar, anskaffelser o.s.v.
3) Tidspunkt for arrangementet.
4) Hvilke udgifter der søges støtte til - leje af
bil, materialer, rekvisitter, andre anskaffelser eller
andet.
5) Hvor mange studerende projektet vil komme
til gode, både direkte og indirekte.
6)    En kontaktperson med angivelse af navn, adresse
og telefonnr. (og gerne e-mail).
7) Om der er søgt støtte til projektet andre
steder.

Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2001.

Vi håber selvfølgelig at se en masse initiativrige
ansøgninger!

På FU-Panums vegne
Morten Bo

Til pigerne

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

Det Medicinske
Studenterråd
Ønsker alle held & lykke
med eksamen!

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

TILLYKKE - DU FÅR 13!

Lyder det behageligt?
Ja, ikke? Hvis du læser til eksamen
og gerne vil have en god karakter, til-
byder Det Medicinske Studenterråd
hermed løsningen. Alt hvad du skal
gøre er blot at læse nedenstående refe-
rat. Et sted deri står opskriften på en
perfekt eksamen nemlig.

Så husk: Det lønner sig at læse
Studenterrådssiden i MOK hver ons-
dag.

Referat af fællesmøde Tirsdag den 16.
maj kl. 16

Til stede:
Anders, Karen (2. sem.), Gry, Signe
(3.), Bjarke, Henrik (4.), Thomas, Bo
(5.), Thomas (6.), Bue (10.)

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Meddelelser
4. Studieordning
5. Studienævnsmødet
6. Ansøgning fra Rusvejlederne
7. Evt.

Ad 1 Formalia
For en gangs skyld var Bjarke diri-
gent og Bue referent
Ad 2 Nyt fra sem.
2. sem beklagede, at psykologi-opga-
ven først blev udleveret nu, idet de stu-
derende så nedprioriterer den til for-
del for cellebiologieksamenslæsningen.
Der blev udtrykt ønske om, at lægge
psykologi-eksamen i forlængelse af den
teoretiske undervisning, som næsten
udelukkende er på 1. sem. Derved ville
der være bedre tid til både psykologi
og cellebiologi. I første omgang vil
studienævnsmedlemmerne arbejde for
at opgaven bliver udleveret tidligere.
Ad 3 Meddelelser
kantinens drift ind under fakultets-
rådet. Dette kræver at foreningen
Panum-kantinen bliver nedlagt, og der

er til dette formål indkaldt til ekstra-
ordinær generalforsamling. Ingen ind-
vendinger.

Stormøde med Århus og Odense: Det
er nu vores tur til at være værter for
et stormøde for repræsentanter fra alle
3 universiteters medicinstuderende.
Det bliver til efteråret. Bjarke og Tho-
mas Erstad kontakter Århus og
Odense, og samler arrangører til ef-
teråret.
FSR: Bjarke påpegede, at et referat
fra et møde i vores moderorganisation
Forenede Studenterråd omtalte biofy-
sik-sagen på en uheldigt bagatellise-
rende måde. Thomas Juul påtaler det
på FSRs næste møde.
Ad 4 Studieordning
Biofysik: Bjarke havde været til møde
med dekanen vedr. den aflyste under-
visning. Dekanen vil komme med en
udtalelse i Universitetsavisen, når han
har fået en redegørelse fra instituttet.
Studienævnet havde den 4. april bedt
insituttet om en redegørelse for den
aflyste undervisning, ændringen af
boganbefalinger og de sene øvelser. Det
var gået trægt med tilbagemeldingen,
som nu endelig var kommet. Der havde
dog ikke været tid til at læse den in-
den mødet.

Ny cellebiologi: Der er problemer med,
at de studerende ikke møder op til
SAU’erne. Åbenbart vil de hellere læse
selv, idet de koncentrerer sig mere om
indlæring af detaljer end perspektiv,
som er SAU’ernes formål. Problemet
består af flere sammenhængende fak-
torer:

SOM LOVET ER HER
OPSKRIFTEN PÅ ET GODT
EKSAMENSRESULTAT:
Sådan får du 13 til eksamen:
1. Læs - det rigtige!
2. Husk hvad du har læst
3. Tilsæt vand
4. Server din viden med kuglepen på 3-
fløjet NCR-papir
Tilføj dit eksamensnummer,og du har en
rigtig lækker karakter, som du kan ser-
vere for dine venner, forældre eller andre
gæster.
God fornøjelse (og held og lykke)!

1) Målbeskrivelserne er fortsat man-
gelfulde, hvorfor SAU’ernes mål fort-
aber sig
2) Eksamen prøver detaljekundskab
fremfor overblik; altså er tiden spildt
ved at gå til SAU’er i stedet for at terpe
3) De studerende forbereder sig ikke,
hvilket er forudsætningen for SAU

Ad 5 Studienævnsmødet
Metodekurset (statistik, epidemiologi
og sociologi) på 3.-4. sem. er ikke inte-
greret. Til gengæld er indført evalu-
ering i form af en opgave man skal
forsvare i stil med den gamle sociologi-
opgave 3. Dette bifaldes.

Ad 6 Ansøgning fra Rusvejlederne
Prisen på busser til de 3 seminarer er
steget fra 4000 til 5000 kr. pr. gang,
og der mangler altså 3000 kr. Dette
bevilges.

Ad 7 Eventuelt
OSVAL-udvalg: Bo efterlyser møde i
udvalget. Formanden opfordres hertil
på næste studienævnsmøde.
Fællesmødet den 5/6 aflyses pga. ferie
og eksamen.
Næste møde tirsdag den 26/6.

MSR
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Debat
KLAGE OMKRING
MILJØ- OG
ARBEJDSMEDICIN
Var du en af de uheldige der var til eksamen i
miljø- og arbejdsmedicin i torsdags? Så synes du
sikkert ikke, at det var et særligt ”smart” sæt.
Vi er nogle stykker, der opfordrer alle, der var
oppe, til at skrive et klagebrev (individuelt eller
i en gruppe). Mange breve vil ganske givet un-
derstøtte den klagesag, der utvivlsomt kommer.
Fat pennen og lad angeren flyde. Klagefristen er
to uger efter eksamen - dvs torsdag den 31.05.01.

Med venlig hilsen Mathilde Lunøe og Katrine
Flindt

P.S: Dette skal ikke opfattes som en
krigserklæring mod faget - vi synes
bare det er langt ude at man lader
så mange studerende gå til
eksamen, uden at man først har
læst korrektur på eksamenssættet...

GYSEREN
Til: Leif Christensen, dekanen for Kbh.
Universitet ved det medicinske
fakultet
C.C.: Birte Brogaard, Leif Henriksen, P.
Mikkelsen, Dick Hansen, N. Knudstorp,
MOK
Fra: Anton Christensen Ulstrup, Rikke
Sørensen, Camilla Krogh og Thomas
Kjeld

Med dette indlæg ønsker vi at gøre medicinstude-
rende ved Københavns Universitet, dekanen ved det
medicinske fakultet, rektor for Kbh. Universitet, Neu-
rokirurgisk afd. KAS Glostrup samt studie-
administrationen v. L. Christensen opmærksom på
et stærk kritisabelt forløb, som forudgik vores ek-
samination i mundtlig kirurgi d. 9/1-01.
   Forløbet var således: Vi møder, som aftalt med
studie- og eksamenskontoret dagen før, på KAS Glo-
strup d. 9/1-01. Den første studerende møder kl. 07.30
og bliver orienteret af auditoriebetjenten om, at der
ikke er eksamen i kirurgi. Dette havde han fået at
vide af Neurokirurgisk afd.’s sekretær dagen før, da
den eksaminerende lektor og overlæge var i udlan-
det. Eksamenskontoret bliver kontaktet telefonisk
af den første studerende på stedet, og bliver bedt om
at afvente et opkald kort efter, men der bliver ikke
ringet tilbage. I stedet kontakter den studerende
klinikudvalget ved Københavns Amt, samt Neuroki-
rurgisk afd. sekretær. Den sidstnævnte kan blot be-
kræfte, at den eksaminerende lektor og overlæge er
i udlandet, og at hun mener, at eksamenkontoret er
blevet orienteret om dette.
   Kl. 09.00 kontaktes atter eksamenskontoret, som
nu lover at ringe tilbage (igen). Det sker kort efter
og studieadministrator Leif Christensen er siden kon-

”eksamen kan jo bare blive til sygeeksamen”. Fuld-
stændigt urimeligt forslag, når man tænker på at 12.
semesterstuderende forbereder sig intenst til disse
eksamener, som enhver ved er de vigtigste overho-
vedet på studiet for en klinisk læge. Desuden kan
man ikke forlange, at de studerende blot nikker og
siger ja til hvad som helst. Vi har også et liv at
planlægge: I denne situation skulle to studerende
skrive OSVAL II efterfølgende og 1 skulle starte i
vikariat dagen efter. Men det burde ikke være nød-
vendigt at argumentere for, hvorfor vi synes forløbet
har været urimeligt. Alene det faktum, at vi var
uvisse i 6 timer om vi overhovedet blev eksamineret
d.d. (og man er såmænd rigeligt nervøs i forvejen) er
meget opslidende psykisk. Derudover fik vi ikke lige
kår med alle andre studerende, idet vi ikke havde 24
timers forberedelse til et speciale. At eksamen er
gået godt alligevel har absolut intet med sagen at
gøre, og det vil være ulødigt af eksamenskontoret at
fremføre det som argument for at dysse sagen ned.
   I det hele taget har Universitetets administration
af sagen været uhyggeligt uprofessionel, og man har
som studerende følelsen af at, det ikke er et univer-
sitet for de studerende, som det burde være. L. Chri-
stensen hævdede, at noget lignende aldrig er sket
før, hvilket ikke er sandt, da 1 12.semesterstuderende
sidste år blev informeret om skulle eksamineres i
Geriatri, men blev istedet eksamineret i cardiologi.
Flere andre studerende kan sikkert komme med an-
dre eksempler på ineffektiviteten, som absolut ikke
er et universitet værdigt.
   Sagen er omtalt i MOK med 5 linjer fra et møde i
studienævnet, hvor man blot skriver, at man vil se
på sagen. Der har på intet tidspunkt forelagt en
officiel undskyldning fra universitetet, og den er for-
mentlig lagt på hylden. Men det må aldrig gentage
sig, og grunden til vi gør opmærksom på forholdene
er:
- Der skal placeres et ansvar, så fremtidige
studerende ikke udsættes for noget lignende. Man
skal kunne gå til eksamen planlagt af et professio-
nelt universitet.
- Hvis der er sygdom blandt lektorer eller
andre forhold gør at eksamen ikke kan gennemføres
af den, som oprindeligt er sat til det, skal der være
en alternativ plan, som ikke gør at de studerendes
vilkår ændres urimeligt. Med andre ord man må have
en effektiv nødplan, som straks kan iværksættes.
- Vi vil have en officiel undskyldning og for-
klaring fra universitetet. De ovennævnte personer
P. Mikkelsen og N. Knudstorp fra Ortopædkirurgisk
afd. KAS Glostrup, auditoriebetjent B. Anker og cen-
sor Dick Hansen fra KAS Gentofte burde få en beløn-
ning fra universitetet for deres helt ekstraordinære
indsats.

Vi forventer et svar på ovennævnte fra studie-
administrationen ved Leif Christensen, og gerne en
kommentar fra de øvrige som brevet er stilet til.

AntonChristensenUlstrup
Rikke Sørensen
Camilla Krogh
Thomas Kjeld

taktperson i sagen. Første forslag er, at man jo bare
kan gå til syge/reeksamen d. 23/1. Dette afslås dog,
da de 3 af os (4 skulle eksamineres) ikke kan møde til
en reeksamination. Siden lover Leif Christensen at
kontakte Neurokirurgisk afd. på KAS Glostrup, for
at arrangere vor eksamen alligevel. Det viser sig at
den anden lektor, som normalt eksaminerer, under-
viser på KAS Herlev og ikke kan eksaminere af samme
grund. L. Christensen orienterer om dette og lover
at kontakte Neurokirurgisk afd. på Rigshospitalet,
hvilket tilsyneladende ikke sker, idet vi telefonisk
kontakter samme afd., som ikke er bekendt med
omstændighederne. Eksamen er ikke mulig på Rigs-
hospitalet pga mangel på relevante eksamens-
patienter, kan Paul Gjerris’ sekretær fortælle telefo-
nisk.
   Sekretær Birthe Brogaard fra Klinikudvalget i
Københavns Amt, kan telefonisk oplyse at eksamen
på KAS Glostrup alternativt kan blive afholdt af to
andre overlæger på neurokirurgisk afd., E. Bunde og
A. Mortensen. Disse er indisponible denne dag, og
fastholder at afd. har meldt rettidigt afbud, hvorfor
de ikke vil og ikke kan eksaminere.
   Lektor Peter Mikkelsen fra Ortopædkirurgisk afd.
KAS Glostrup kontaktes siden dels af L. Christensen,
og dels af os mhp. at få gennemført eksamen. Vi
stiller som krav at blive eksamineret i Neurokirurgi,
idet vi kræver lige vilkår med alle andre studerende:
24 timers forberedelse til det pågældende speciale,
samt rettidig eksamination. P. Mikkelsen vil ikke
eksaminere i neurokirurgi, men foreslår at eksami-
nere i ortopædkirurgi istedet. Dette går vi med til
efter nogen diskussion. Alle er rystede, trætte og
skuffede. Første studerende går til forberedelse kl
1330 – 6 (!) timer efter at vedkommende skulle have
været igang!!!

   Eksamination er kun mulig fordi, Censor Dick Han-
sen fra KAS Gentofte lover at stille op, uanset hvor-
når eksamen denne dag vil blive gennemført, fordi P.
Mikkelsen finder patienter til eksamen, samt fordi
Niels Knudstorp fra Ortopædkirurgisk afd. KAS Glo-
strup eksaminerer de to første studerende. Desuden
er auditoriebetjent Børge Anker, venlig at arrangere
lokaler til eksaminationen.
   Efterfølgende kontakter Birthe Brogaard os tele-
fonisk og fortæller, at man fra eksamenskontorets
side tidligere har bestilt en ekstra eksaminationsdag
– som skulle afholdes efterfølgende – og at konklu-
sionen på dette må være, at man fra eksamens-
kontoret har vidst, at neurokirurgisk afd. ikke kunne
eksaminere d.d.
   Eksamen går heldigvis godt for alle – ikke mindst
fordi censor Dick Hansen  indgyder ro til de stude-
rende. Desuden skal der gives en stor ros til P. Mik-
kelsen og N. Knudstorp fra Ortopædkirurgisk afd.
KAS Glostrup, til auditoriebetjent B. Anker og selv-
følgelig censor Dick Hansen fordi de så velvilligt har
arrangeret eksaminationen.
   Til gengæld undrer vi os over, at eksamenskontoret
for det første ikke er bedre forberedt på en lignende
situation, som kunne opstå, hvis de kliniske lektorer
måtte være fraværende, fx pga sygdom. Det er også
uforklarligt, hvordan man kan være så passiv fra
eksamenskontorets side, mht. at få eksamen arran-
geret alligevel. L. Christensens første forslag var

DIALOG


