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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

INDTEGNING
Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2001/2002

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
finder sted i perioden: mandag den 10. september - fredag den 14. september 2001
(begge dage inkl.)

Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum 55a.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag, onsdag og fredag: Kl. 9.00-14.00
tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du tilmelder dig, skal de forevises ved
indtegningen.

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrollerer dette via vores eksamenssystem. Du kan
derfor lægge dine tilmeldingsblanketter i postkassen eller sende dem med posten (dog ikke, hvis du skal vise en
dispensation ifm. eksamenstilmeldingen).

Til denne indtegning vil det naturligvis atter være muligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på WWW
(Selvbetjening for Studerende). Hold dog selv øje med hjemmesiden på: www.ku.dk/selvbetjening/, da vi forventer at
åbne for tilmeldingssystemet allerede i starten af august måned.

Eftertilmeldinger modtages ikke!

Ca. 3 uger efter indtegningen er alle tilmeldinger indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger på
Selvbetjeningsbilledet på WWW på adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet �vis tilmeldinger�). Samme sted kan
du bl.a. se dine gennemførte kurser og eksamensresultater.
For studerende, der ikke har mulighed for at kontrollere det på WWW vil der ca. 3 uger efter indtegningen blive
hængt lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser, hvilke eksaminer man er tilmeldt.
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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: Undervisningslokalerne, bygning 8
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: Eksamenstilmelding

Onsdag:
MOK nr 1, årgang 34 udkommer
19.00 Gyseren fra Balgarska Armia Stadium
i Sofia. Bulgarien møder Danmark, så er
det altså nu, drenge.

Torsdag:

Fredag:
11-24 Lang fredagsbar i Klubben

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
EKSAMENSTILMELDING
12.00 MOK's DEADLINE
15.00 Husgruppen holder Intromøde for
nye aspiranter i Studenterklubben

Tirsdag:
EKSAMENSTILMELDING

Denne redaktion

MOK
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Redaktionelt

Lederen

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 grundkursus,
planlægning fase I, lektionskataloger)
Gitte Birkbøll, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Annette Jørgensen, sekretær, lokale 9.1.41, 35 32 70 93 (holdsætning 7. semester, afløsningsopgaver)

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

Klinikudvalget Københavns Kommune
Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon 36 32 27 92
Mikkel Westen og Lasse Lund, studentersekretærer
Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

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. semester)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

SAG MØDE 01-08, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 16.
MAJ 2001 STED MØDELOKALE
9.1.68, PANUM INSTITUTTET

TilstedeFinn Bojsen-Møller, Pernille Due, Henrik
Frederiksen, Birte Glenthøj (suppl. for Asger Dirk-
sen), Nina Grosman (suppl. for Niels Høiby), Poul
Jaszczak, Bjarke Brandt Hansen, Anders Klahn, Bo
Biering-Sørensen (suppl. for Lene Krenk), Shruti
Mathur.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Jon Trærup (studievejl.), Grete
Rossing.
Under personsager deltog endv. Lone E. Rasmussen
(studievejl.)
Afbud Lene Krenk.
Fraværende Asger Dirksen, Niels Høiby.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-07
4. Studieplan
a. Metodekursus
b. Regler for tilrettelæggelse, evaluering og
eksamensvejledning ved lægestudiet, SVF
5. Evalueringsudvalget

Rapport vedr. evaluering af kursus i kemi
og patobiologi samt kursus i Basal humanbiologi, E-
2000

MOK,  ALT KAN SKE TIL
EFTERÅRET...
Så er ferien slut og det betyder at folk lige skal
tømme hovedet for sand  og  droppe de lyserøde
drinls.
MOK's DEADLINE ER KL 12.00 ikke 12.20 13.07
eller 13.42.
Vi har valgt at køre "NO TOLERANCE" politik ala
Israel fra starten, simpelthen fordi de første par

numre af MOK er temmelig omfangsrige og kort
sagt er pissebesværlige at bikse sammen rent
opsætningsmæsigt.
Derfor nytter det ikke at folk kommer dalrende med
deres "supervigtige indlæg" når de selv  synes  at det
passer dem.
Vi kan glæde dem der fik fingrene i klemme denne
gang med, at deres indlæg er afleveret i rigtig god
tid til næste nummer.
MOK-red/Jon (ansv)

MOK PÅ NETTET
Vores hjemmeside har fået linolie.
Du kan læse sidst nye udgave af
MOK allerede tirsdag morgen/
formiddag på
www.studmed.ku.dk/mok

VELKOMMEN...
Det var så den sommer. En 8-12 uger alt efter hvor
heldig man var ved eksamensbordet, er overstået.
Det var sommeren hvor vi og især Arne Melchior
lærte noget om begrebet "moderat fysisk pres" og
den samlede danske dagspresse gik amok over en
mindre ophobning af dræberalger langs Øresund, ok
de var iøvrigt også ret klamme.
Kort sagt alt var som det plejede at være sådan en
overmiddel vejrmæssigt dansk sommer.
Så skulle man ellers tro at agurketiden var sådan
nogenlunde overstået, men nej da.
Dagbladet Politiken kan idag mandag på forsiden
"afsløre" at "Rusture ryster studerende", man sad så
lidt  og savnede ordet "sammen", men det ord havde
Politiken åbenbart ikke råd til at sætte ind. Hele
dagen idag har diverse radioprogrammer (Strax) og
P3's nyheder så brugt tid på at fortælle at det altså
ikke er uden risiko at tage på rustur hvis man f.eks.
er en studerende med lavt selvværd.
Hmmmm...
Livet er sgu farligt.

Selvfølgelig er der da ting man optræder med på
sådan en tur man måske ikke lige disker op med i
ædru tilstand.
Men at begynde at påstå at voksne mennesker ,nogle
af dem er endda over 20 år, ikke kan sige fra overfor
de ting de ikke har lyst til, er en altså fornærmende
undervurdering.
Fordi man ikke lige stripper på et natløb i 8 graders
kulde i silende regn med vindstyrke 10 indfra højre
og sikker garanteret gevinst på feltet: Dobbeltsidig
lungebetændelse, skal man nok klare den på dette
studie. Undertegnede følte sig i hvert fald godt ånds-
svag da han stod der i bar røv og dolk på sin rustur og
resten af hans hold på natløbet ikke gjorde mine til
at bidrage til tøjkæden.
"Jeg er fuld, ikke snotdum" som en kommende med-
studerende så elegant formulerede det.
Vi håber at det sædvanlige flertal på en 96-97% sy-
nes at de havde en rigtig wauw rustur.

Heja Sverige
Der skal også lyde et velkommen til både vores nor-
ske og især svenske søstre og brødre. Jeg deler ikke
umiddelbart forargelsen over at I kommer til Dan-

mark for at studere. Havde situationen været om-
vendt havde jeg så absolut gjort det samme. Det kan
heller ikke bringe mit pis i kog at I så tager hjem
igen så snart I har chancen. Stod jeg i samme situa-
tion havde jeg igen gjort det samme. Uddannelsen til
speciallæge i Sverige er iøvrigt også noget mere
gennemtænkt end den danske model.
Næh det der undrer mig er hvorfor min egen regering
i en tid hvor der mangler en bagatel af 600-700 læger
på de danske hospitaler lader den svenske regering
pisse dem op og ned af ryggen.
Undertegnede er fuldstændig klar over at vi skal
overholde de gældende EU regler og at det, i for-
mentlig  9 ud af 10 tilfælde, er til Danmarks fordel at
folk frit kan studere overalt i Europa.
Men lige i den nuværende situation hvor der er en
overhængende fare for at lægemanglen ender med at
blive en kronisk byld i røven på det danske sundheds-
væsen, har jeg altså svært ved at se hvorfor Dan-
mark skal uddanne folk der med stor sandsynlighed
tager hjem igen.
Men det kan også være at det bare er mig og jeg
skulle tage og snuppe en Losec.

MOK-red/Jon

STUDIET



4
6. Meddelelser
7. Eventuelt
ad 1 Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med
tilføjelse af pkt. 4.b.

ad 2 Personsager
Der forelå 3 ansøgninger om fritagelse for tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi på baggrund af
tidligere uddannelse. Studienævnet besluttede at
imødekomme ansøgningerne. – Beslutningen er ikke
præcedensskabende. Lignende ansøgninger vil fort-
sat skulle forelægges studienævnet, som vil tage
konkret stilling i hver enkelt sag.
Med henvisning til dysleksi havde en studerende søgt
om forlænget tid samt tilladelse til anvendelse af PC
ved skriftlige eksaminer. Studienævnet imødekom
ansøgningen om forlænget tid. Vedrørende anven-
delse af PC besluttedes det ikke at give en generel
tilladelse. Der skal således søges for hver eksamen.
Der var endvidere søgt forlænget forberedelsestid
ved mundtlige eksaminer. Denne del af ansøgningen
blev imødekommet for så vidt angår eksamen i kli-
nisk socialmedicin, hvor der ofte er store sager, der
skal gennemgås.
Studienævnet fandt, at alle studerende burde have
mulighed for at anvende PC ved skriftlige eksami-
ner. Af tekniske/økonomiske grunde er dette indtil
videre desværre ikke muligt.
En ansøgning om genindskrivning blev ikke imøde-
kommet.
En ansøgning om fritagelse for obligatoriske klinik-
ker i medicin og kirurgi på 10. semester på baggrund
af 2 ugers klinisk ophold i dermatologi og 2 ugers
klinisk ophold i ORL blev ikke imødekommet.
Cellebiologi: Studievejledningen ønskede studie-
nævnets stillingtagen til reduktion i tid ved eksamen
i cellebiologi for studerende, som har fået meddelt
merit for et eller flere af de indgående fagområder.
Studienævnet besluttede, at der for disse studerende
skulle ske en procentvis reduktion i eksamenstiden
svarende til det/de pgl fags andel.
En ansøgning om fritagelse for udarbejdelse af OSVAL
I med henvisning til opgave udarbejdet i forbindelse
med tidligere uddannelse. Studienævnet besluttede
at henvise opgaven til vurdering i OSVAL udvalget.
Bjarke Brandt Hansen meddelte, at han fandt mate-
rialet som nyligt var udsendt i forbindelse med haste-
sager mangelfuldt. Studielederen gjorde opmærksom
på, at det i skrivelsen var oplyst, at sagerne lå til
gennemsyn i sekretariatet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 01-07 godkendt.
ad 4 Studieplan

Metodekursus
Fra faget var modtaget henvendelse vedr.

ressourcetildeling til kurset. Studienævnet beslut-
tede at tildele ressourcer i svarende til hvad nævnet
tidligere har godkendt, dvs. 28 forelæsninger, 16 ti-
mers undervisning for hold á 24 og 16 timers under-
visning for hold á 12 samt 2 hjemmeopgaver. – Ved-
rørende tentamen vil faget blive anmodet om rede-
gørelse for de anvendte faktorer.

Regler for tilrettelæggelse, evaluering og
eksamensvejledning ved lægestudiet, SVF. Det til-
rettede notat blev godkendt og vil blive udsendt til
semesterudvalgsformænd.

ad 5 Evalueringsudvalget
Medicinsk Kemi og introduktion til cellebiologi

samt patobiologi. De fremsendte rapporter blev drøf-
tet. Eksperimentelle øvelser i medicinsk kemi vur-
deres generelt positivt mens der er relativ stor spred-
ning i vurderingerne af eksaminatorietimer.  – Det
blev foreslået, at øvelserne forenkles og at undervis-
ningen gennemgås og tilrettes så der bliver bedre
sammenhæng mellem den teoretiske undervisning
og øvelserne.

Vedrørende kurset i Første hjælp efterly-
stes en højnelse af niveauet ved inddragelse af klini-
kere i undervisningen.

Basal Humanbiologi: Det blev foreslået, at
der til undervisningen blev udarbejdet tjeklister. Det
blev endvidere fremført, at uforberedte studenter
var medvirkende årsag til at undervisningen ikke
fungerede optimalt. – Vedrørende fysiologiøvelser
blev det drøftet om disse pga ringe fremmøde skulle
gøres obligatoriske. – Det undersøges hvorvidt ude-
blivelse er et generelt problem eller en udvikling
over tid. Det blev pointeret, at det er et bilateralt
ansvar at sikre at undervisere gør opmærksom på

betydningen af aktiv deltagelse i undervisningen og
at de studerende individuelt og kollektivt accepterer
dette.

Der blev fremsat forslag om at udarbejde
delstudiemål for de enkelte timer. Dette vil for-
mentlig binde underviserne i for høj grad, og lærer-
møder hvor indholdet i  semestrets undervisning til-
rettelægges anså studienævnet for en bedre løsning.

Et yderligere problem er at undervisernes
rolle i forbindelse med SAU opfattes meget forskel-
ligt. Der skal udarbejdes strategi for udvikling/ud-
dannelse af underviserne til bedre varetagelse af nye
undervisningsformer.

Kritikken af Patobiologi blev drøftet. Studie-
lederen gjorde opmærksom på kommentaren fra Hans
Sjöström. Skrivelsen blev omdelt. Studielederen
tager kontakt til Hans Sjöström med henblik på en
drøftelse af problemstillingerne.
ad 6 Meddelelser

Fra Medicinsk Fysiologisk Institut var mod-
taget svar på studienævnets henvendelse af 17. april
2001. Sagen tages op på næste møde.

Poul Jaszczak meddelte, at Mogens
Engelhardt havde henvendt sig med ønske om et
møde vedr. ringe deltagelse i den studenter-
aktiverende undervisning. – Der er efterfølgende
modtaget oplysning om, at tilbagemeldinger fra un-
derviserne tydede på situationen havde bedret sig.

Det blev meddelt, at ’Medical Cell Biology’
cirkulerer blandt fagene, som indgår i cellebiologi-
kurset. Fra Lars Kayser, Medicinsk Anatomisk Insti-
tut forelå en tilkendegivelse gående ud på, at anato-
mer ikke var udelt begejstrede for bogen, men ville
kunne ’leve’ med den. – Der forelå ikke tilkendegi-
velser fra andre fag.
ad 7 Eventuelt

Intet til dette punkt.
Ref.  Grete Rossing

SAG MØDE 01-09, STUDIENÆVN
FOR MEDICIN MØDEDATO 6.
JUNI 2001 STED LILLE MØDE-
SAL, PANUM INSTITUTTET

TilstedeFinn Bojsen-Møller, Pernille Due (fra 15.45),
Henrik Frederiksen, Nina Grosman (suppl. for Niels
Høiby), Bjarke Brandt Hansen, Anders Klahn, Tho-
mas Erstad (suppl. for Lene Krenk), Shruti Mathur.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator), Jes Braagaard  (studievejl.), Grete
Rossing.
Afbud Poul Jaszczak, Niels Høiby, Lene Krenk.
Fraværende Asger Dirksen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-08
4. Studieplan
Status for 4. og 5. semester
5. Medicinsk Fysiologi
a. Lærebøger
b. Erstatning for holdundervisning
c. Afvikling af laboratorieøvelser, 4. semester
1986 studieordning
d. Undervisningsplanlægning E-2001 og flg.
semestre
6. Meddelelser
7. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev godkendt.

ad 2 Personsager
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i
fysiologi trods manglende godkendelse af OSVAL I
blev imødekommet grundet sagens særlige karakter.
Eksamenskarakteren tilbageholdes til OSVAL I er
godkendt.
En ansøgning om yderligere ½ års forlængelse af
fristen for beståelse af fase I blev imødekommet
med henvisning til sagens særlige karakter. (Skær-
pet formulering).
En ansøgning om tilladelse til at gå til eksamen i
mikrobiologi trods manglende kursus i blodtype-
serologi blev imødekommet. Tilladelsen blev givet
med henvisning til, at den studerende var fejl-
informeret vedr. godkendelse af kurset. – Karakte-
ren tilbageholdes til kursus i blodtypeserologi er
gennemført.

Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 01-08 godkendt.
ad 4 Studieplan

Studienævnet efterlyste en Status for 4. og
5. semester. Der forelå ingen tilbagemelding fra
semesterudvalget. Der blev gjort opmærksom på, at
studienævnet kun havde godkendt de overordnede
rammer. Der mangler stadig godkendelse af det fag-
lige indhold. – Der rettes henvendelse til 3.-5.
semesterudvalget med anmodning om en redegørelse.

Følgegruppen arbejder i øjeblikket med 4.-
5. semester og det forventes at en plan snarest kan
forelægges studienævnet.
ad 5 Medicinsk Fysiologi - Cellebiologi
a. Lærebog – udsættes til næste møde.
b. Erstatning for holdundervisning. Der blev fra de
studerende udtrykt stor utilfredshed med, at hold-
undervisning i biofysik var blevet aflyst, da dette
især ville påvirke de lidt svagere studerende. Den
aflyste holdundervisning var kompenseret ved en fore-
læsningsrække, hvilket studienævnet fandt utilfreds-
stillende. - Studienævnet savnede oplysning om år-
sagen til at instituttets undervisningsassistenter ikke
havde kunnet påtage sig opgaven med hold-
undervisning. – Institutleder Jørgen Warberg invite-
res til næste studienævnsmøde med henblik på en
drøftelse af sagen.
c. Afvikling af laboratorieøvelser, 4. semester 1986
studieordning. Studienævnet besluttede at opfordre
faget til at tilrettelægge øvelsesundervisningen mere
optimalt. Man fandt at øvelsesrapporter skulle være
rettede senest en ugen inden eksamen.
d. Undervisningsplanlægning E-2001 og flg. semestre.
Tages op ved næste møde.
ad 6 Meddelelser

Intet til dette punkt.
ad 7 Eventuelt

De studerende spurgte til sagsbehandling-
tid for ankesager. Leif Christensen oplyste, at der
efter en medarbejders fratræden var fundet eksamens-
anker, som ikke var blevet behandlet. Der var ud-
sendt brev med undskyldning til de pgl. studerende
og de fleste af sagerne var nu enten færdigbehandlede
eller under behandling.

Generelt for klage-/ankesager gælder, at
klage over en eksamen skal indgives senest 2 uger
efter at bedømmelsen foreligger. Klagen forelægges
bedømmerne, som har 2 uger til at behandle klagen
og afgive svar til institutionen, som hurtigst muligt
meddeler klageren resultatet.  Bedømmernes afgø-
relse kan af klageren indbringes for et ankenævn.
Anken skal indgives senest 2 uger efter at klageren
er gjort bekendt med bedømmernes afgørelse. Anke-
nævnets afgørelse meddeles institutionen snarest
muligt og ved vintereksamen senest 2 måneder og
ved sommereksamen senest 3 måneder efter, at an-
ken er indgivet. – Kan tidsfristerne ikke overholdes,
skal institutionen hurtigst muligt underrette klage-
ren om dette med angivelse af begrundelse og oplys-
ning om, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

Studieadministrationen efterlyste i den for-
bindelse studerende, som ville være villige til at
indgå i ankenævn. En ’pulje’ at trække på ville kunne
medvirke til at reducere tiden for sagsbehandlingen.
Ref.  Grete Rossing

ADRESSEÆNDRINGER

Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.

Vær dog opmærksom på, at dette
IKKE gælder ved følgende forhold:

Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.
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 Post sendt til en anden adresse, end
folkeregisteradressen
Hvis du ønsker at få tilsendt din post til en anden
adresse end din folkeregisteradresse skal du forholde
dig på følgende måde: Du meddeler Studie- og
eksamenskontoret din nye adresse og perioden denne
adresse skal gælde for.
Eksamensbreve, årskort o.l. vil herefter blive sendt
til denne adresse lige indtil, at du på eget initiativ
giver Studie- og eksamenskontoret besked om en
anden adresse.
OBS! Dette gælder specielt også alle studerende,
som ikke er udstyret med et ”rigtigt” dansk cpr-
nummer.

Post sendt til en udenlandsk adresse
Hvis du flytter til en udenlandsk adresse og ønsker at
få tilsendt post fra universitetet dertil (årskort-
fornyelser o.l.) skal du forholde dig på følgende måde:
Giv enten folkeregistret i din kommune besked eller
meddel det direkte til Studie- og eksamenskontoret.
Din post vil så blive sendt til den udenlandske adresse
indtil du igen giver folkeregistret/Studie- og
eksamenskontoret besked om en dansk adresse, hvor
du ønsker din post sendt til.

Pseudo-CPR-nr.
Studerende, der ikke er danske statsborgere, når de
bliver optaget på Københavns Universitet bliver fra
Matriklens side udstyret med et kunstigt dansk CPR-
nr. (pseudonr.), der som eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye
sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.

Navneændring
Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.

OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og adresseændringer, da de ikke
har adgang til universitetets cpr.træk fra folkeregi-
stret.

SU-spørgsmål

Alle spørgsmål bedes rettet til: SU-kontoret, Fiol-
stræde 22. Også selvom der står, at du skal kontakte
dit uddannelsessted for i SU-sammehæng er Fiol-
stræde dit uddannelsessted (de tager sig af al SU-
administration for alle universitetets studerende).

Årskortfornyelse

Alle studerende, der i sommerens løb har husket at
forny deres årskort vil modtage deres nye årskort i
slutningen af august/starten af september måned.
Har du endnu ikke fornyet dit årskort, skal du straks
kontakte Studie- og eksamenskontoret, da sidste frist
var 15. juli.

Studie- og eksamenskontorets
hjemmeside

Husk at besøge vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
nyside.asp?valg=st , hvor du kan finde diverse oplys-
ninger om bl.a eksamensforhold o.l.
OBS! Vi flytter til en ny adresse i løbet af sensom-
meren, men vil naturligvis angive denne adresse på
vores gamle side og i MOK, når det bliver aktuelt.

Selvbetjening på WWW

På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.

PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret.

Tilmelding/afmelding til undervisning

Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og FASE 2-
studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lek-
tionskatalog se kontaktpersonerne for de enkelte
semestre.

Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

REGLER VED EKSAMEN

EKSAMENSTILMELDING

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på eksamenskontoret i indtegningsugen, i åb-
ningstiden: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-14.00
& tirsdag, torsdag 9.00 – 15.00. På gangen foran
eksamenskontoret vil der være fremlagt tilmeldings-
blanketter til eksamen. Eksamenstilmelding kan
undtagelsesvist foretages skriftligt, ved fuldmagt eller
efter aftale med eksamenskontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universite-
tets selvbetjeningsservice på nettet:
www.ku.dk/selvbetjening/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 37, mandag d. 10. september til fredag d. 14.
september (begge dage inklusive)

Tilmeldinger efter tidsfristen
modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.

REGLER FOR TILMELDING TIL
DE ENKELTE EKSAMINER

STUDIEORDNING AF 2000
1. DEL NY ORDNING

1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom
på at man skal have deltaget i denne tentamen
efter 1. studieår !

Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskur-
sus i Kemi

Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.

2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.
Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.

Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester

På/efter 3. smester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i
metodelære.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.

GAMMEL STUDIEORDNING

På/efter 4. semester kan du tilmelde dig eksamen i
cellebiologi.
Indtegningsbetingelser:
godkendelse af de obligatoriske studieelementer på
4. semester samt godkendte øvelser i fysik på 3.
semester, og bestået almen og organisk kemi.
På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:
· godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

FASE II

Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
· for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt
mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte
skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte klini-
ske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godken-
delse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-
laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kli-
nisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin til-
lige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
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- for forordningslære tillige: beståede eksa-
miner i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neu-
rokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer til og med 12. semester og godkendt VKO

samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
 
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation

for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
eksamenskontoret, hvis du flytter umiddelbart før
eksamen for at være sikker på at få tilsendt dit
eksamensbrev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!

Studievejledningen
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.

Mandag 14 – 15 15 – 18 Lone Emilie Rasmussen International vejleder

Tirsdag 11 – 12 12 – 15 Gordon Thomas Jehu

Onsdag 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt
15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

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 Lone Emilie 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

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 7 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk/medicin/stv.htm

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

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

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og
kedelige, men vi bringer ofte væsentlige ændrin-
ger af studie- og eksamensreglerne, nye tidsfri-
ster, ny praksis for dispensationer, nye SU- og
orlovsregler og lign. der har betydning for dit
studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder -
1999-udgaven er heller ikke helt korrekt læn-
gere. Hvis en ny regel har været offentliggjort i
MOK eller på nattet, gælder den, hvad enten du
har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

Den gældende studieplan samt de gældende reg-
ler er dem der ligger på nettet. Du finder dem på
www.sund.ku.dk.

VIGTIGT - VIGTIGT -
VIGTIGT - VIGTIGT
28. SEPTEMBER 2001 ER
SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om

meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

-navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
-angivelse af studietrin og på fase II også klinik-
udvalg
-hvad du søger om
-begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
-dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.
Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2001 fredag den 28. septem-
ber. Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opstå-
ede situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb
og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
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overførsel, kan kræve lang behandlingstid. Det tilrå-
des derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt
at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en
velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den
fornødne dokumentation.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster. Såfremt du bliver forhindret i at komme til
undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel,
manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal
du først og fremmest skaffe dokumentation på grun-
den til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdi-
get i sygdomsperioden eller umiddelbart heref-
ter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal
du ansøge om dispensation til gentagelse af under-
visningen i det efterfølgende semester. Du skal søge,
så snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.

OSVAL-EMNEKATALOG FOR
FORÅRSSEMESTERET
Emnekataloget for forårets 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 lok. 9.1.41

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at
tilbyde dig 1 time ekstra til skriftlige eksaminer.

Ved at henvende dig til studienævns sekretariatet
med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en
erklæring, der dokumenterer din ordblindhed over-
for censorkollegiet. På erklæringen står der natur-
ligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en
nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 28. september 2001.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

KOM NED I STUDIEVEJLEDNINGEN
OG SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

Fase I
FRITAGELSE FOR KEMI?
Studentereksamen med Kemi på A niveau fritager
ikke længere for Medicinsk Kemi.

Studerende der har Kemi på universitets niveau el.
lign. har mulighed for, at søge en hel
eller delvis fritagelse for faget.

For studerende med norsk eller svensk adgangsgi-
vende eksamen gælder, at der ved optagelsen er
foretaget en ækvivalering af keminiveau, hvorfor der
ikke gives yderligere meritering.
Med andre ord, hvis du har norsk eller svensk studen-
tereksamen får du ikke fritagelse for Kemi påbaggrund
af gymnasieniveau Kemi.

Man skal være opmærksom på, at undervisningen i
Kemi integreres med faget Basal Humanbiologi.
Eksamen i Basal Human Biologi og Kemi består af 3
dele: en del med spørgsmål i Basal Human Biologi,
en del med spørgsmål i Kemi og en integreret del
hvor der tages udgangspunkt i at integrere de to fag.
Dette betyder, at selv om du skulle blive fritaget for
Kemi, eksempelvis på baggrund af Kemi fra Univer-
sitetet, skal du stadig besvare denne del af eksamen.

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

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet

Hvis du vil søge merit, skal du aflevere følgende: en
attesteret kopi af dit eksamensbevis samt detaljeret
fagbeskrivelse for dit kursus. Dette afleveres til Gitte
Birkbøll, lokale 9.1.41. Du vil herefter modtage svar
fra Studienævnet.

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

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

STUDIET
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Fase II

VIGTIGE OPLYSNINGER
VEDRØRENDE TURNUS
TILMELDING I
SUNDHEDSSTYRELSEN.
Såfremt du tilmelder dig 12. semesters fag her i
efteråret, vil du automatisk blive tilmeldt Turnus og
modtage et brev fra Sundhedsstyrelsen efter uge 41.
Såfremt du ikke tilmelder dig 12. semesters fag,
skal du selv kontakte Charlotte Moeslund i Sundheds-
styrelsen via e-mail, cmn@sst.dk eller på telefon 33
48 74 26.

VKO - VALGFRI KURSER
OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde

i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der

ikke er studenter
eller

b) udenfor semestermånederne
eller

c) have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.

Ophold uden lægelig supervision kræver særlig god-
kendelse, og indtægtsgivende ansættelser godken-
des fra sommeren 1997.
Du skal selv tage initiativ til at arrangere dit ophold
og aftale vilkårene for dette. Institut for socialmedi-
cin kan eventuelt hjælpe med kontakt til samfunds-
medicinske institutioner. Universitetet honorerer
ikke denne undervisning, og du afholder selv eventu-
elle udgifter forbundet med opholdet, rejse, kost og
logi.

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-

skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

Oplysninger om dette semesters godkendte kurser
finder du i lektionskataloget. Desuden annonceres
løbende andre godkendte tilbud i MOK og på
opslagstavlen ved VKO-sekretariatet.

Sluttelig kan du også deltage i aktiviteter, som du
selv opsøger. Sådanne aktiviteter kræver speciel
godkendelse, som gives af VKO-udvalget (blanket til
forhåndsgodkendelse kan fås i sekretariatet).

ATTESTATION
Al aktivitet du ønsker medregnet i dit VKO-forløb
skal attesteres. Ved deltagelse i kurser/møder er
det en god idé at have en på forhånd udfyldt attest-
formular klar, som kun kræver foredragsholderens
eller kursussekretærens underskrift. Attestations-
blanketterne kan hentes i skufferne - tag en stak så
du altid har en ved hånden. Også ophold skal atteste-
res -brug de dertil fremstillede attestations-
blanketter.

En fuld kursusdag regnes til 6 timer og giver 1 point.
Korterevarende uddannelsesaktiviteter giver brøk-
dele af dette ene point. Et 3 timers møde giver
således ½ point.

Ved ophold forventes normal arbejdstid, og et op-
hold tælles derfor i arbejdsdage, ikke i timer. 2 døgn-
vagter tæller således for 2 dage - ikke for 3 x 8 timer
x 2 = 6 dage! Det er meningen du skal få et fagligt
udbytte af dit ophold - ikke at det skal gennemføres
på kortest mulig tid.

Når du har haft kurser og ophold svarende til de 6
uger, tager du alle dine attestationer med ind på
eksamenskontoret til registrering.

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET
Kurser i udlandet kan - ligesom aktiviteter indenfor
landets grænser, der ikke er annonceret i kursus-
kataloget eller som „ugens tilbud“ - opnå godken-
delse efter forelæggelse for VKO-udvalget. Benyt
skemaet til forhåndsgodkendelse, der fås i sekreta-
riatet.

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-

SØNDERJYLLANDS AMTS
VIDEREUDDANNELSESRÅD
AFHOLDER INFORMATIONS-
DAGE FOR-
MEDICINSTUDERENDE
ovennævnte dage med information og rundvisning
fredag den 2. november på henholdsvis Haderslev og
Sønderborg sygehuse. Lørdag den 3. november kan
der vælges mellem besæg på henholdsvis Tønder sy-
gehus, Aabenraa sygehus, Gigthospitalet i Gråsten
eller Augustenborg sygehus (psykiatri).
Tilmeldingsfristen er fastsat til den 2. oktober 2001.
Invitationerne kan få ved henvendelse til fakultets-
sekretariatet - Eva Ravnsmed.

venlig hilsen
Inger-Marie Hansen, fuldmægtig
telf. direkte 7433 5252
e-mail: Inger-Marie_Hansen@sja.dk

nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.Udvalget for valgfri kurser
og ophold

Studietilbud
WELCOME TO
INTERNATIONAL DAY 2001
TUESDAY SEPTEMBER 18
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
The University of Copenhagen would like to
WELCOME
all foreign guests to Copenhagen
***
15.30 - 18.00
Welcome arrangement at your faculty
***
18.00 - 21.00
Københavns Universitet - University of Copenhagen
Festsalen - Celebration Hall
Frue Plads - 1017 København K
***
21.00 —
The International Café
Nachspiel in Studenterhuset
Købmagergade 52
***
Please contact your faculty secretariat for further
information
Yours sincerely,
UNIVERSITY OF COPENHAGEN
The International Committee

SOMMERKURSUS I ITALIENSK
SPROG OG KULTUR I ITALIEN
2002
Cirius opslår 10 stipendier til danske studerende til
deltagelse i sommerkursus i italiensk sprog og kultur
i Italien sommeren 2002.

Ansøgere
Stipendierne kan tildeles såvel 1.års studerende som
ældre studerende. Ansøgerne skal være fyldt 18 år
inden udgangen af oktober måned 2001, men må ikke
være over 35 år.
Stipendierne vil fortrinsvis blive tildelt studerende,
som ikke tidligere har haft stipendium til Italien.

Stipendium
Stipendierne udgøre 1.200.000 Lire.
Der gøres opmærksom på, at kurserne kræver
undervisningsgebyr.

Udbydende institutioner
Oplysninger om hvilke universiteter i Italien, der
udbyder sprogkurser, vil senere kunne ses på Ro-
mansk Institut og Det internationale Kontor.

Ansøgning

§ Der anvendes Cirius’ Ansøgningsskema vedrørende
Statsstipendier, som kan afhentes i uge 35 på Det
internationale Kontor, Fiolstræde 24.
Det udfyldte skema incl. bilag indsendes til Det in-
ternationale Kontor i 2 eksemplarer.

§ Med ansøgningerne skal følge udtalelser fra to af
ansøgerens lærere. Udtalelser fra italiensklærere
bedes skrevet på italiensk.

§ Kopier af studentereksamensbeviser og eksamens-
udskrifter skal være bekræftet af uddannelsesstedet.

§ Om muligt udfyldes det ene ansøgningsskema på
italiensk, det andet skal dog udfyldes på dansk.

Ansøgningsfrist
Ansøgning i 2 eksemplarer m. bilag indleveres til
Det internationale Kontor senest
5. september 2001

STUDIET
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KØBENHAVN, DEN 15.
AUGUST 2001 �OG HVOR
GÅR VI HEN?
Hvor kommer vi fra? Og hvor går vi
hen? Kære læser Hvor ska´ du hen, do?

Hvis du er en studerende er du måske på vej til
undervisning, til frokost, på vej hjem eller på vej i
byen, til cafeen, i klubben, på arbejde.

Men overvejer du, hvor dit liv er på vej hen?
Forhåbentlig er du på vej til et godt liv. Forhåbent-
lig er du i gang med en uddannelse, som lige passer
dig. Hvad enten du lige er gået i gang, er midt i det,
eller snart er færdig, vil jeg ønske dig held og lykke
med det.

Men spørgsmålet var ikke, hvor du går hen, men
hvor vi går hen. Hvor er vi alle sammen på vej hen?
Det er et spørgsmål for samfundsforskere og filosof-
fer, vil du måske sige, men det er noget som angår os
alle.

Som studerende indenfor de natur- og sundheds-
videnskabelige områder står du i løbet af et par år
med en viden, som du kan anvende i samfundets
tjeneste. Måske kan du også anvende den til at æn-
dre samfundet eller videnskaben eller begge dele.
Dermed er også du medansvarlig overfor morgenda-
gens samfund.

Både du og jeg ønsker vel, at det skal være et godt
samfund, men hvad er det gode for noget? Det er
ikke sikkert, det altid er indlysende, hvad der er
godt. Derfor kunne det måske være værd at over-
veje. Men det er besværlige spørgsmål, for de har
ikke noget objektivt svar.

Bortset fra det objektive i døden. Uanset hvor vi går
hen undervejs, så går vi til sidst i opløsning. Vi dør -
det er den mest sikre viden, vi har.

Jeg har sammen med min assistent Lise Lotz og
hjulpet af de studerende, som sidder i  vores besty-
relse, tilrettelagt de arrangementer, som ses i denne
folder. Vi håber, du synes det ser interessant og
vedkommende ud. Og vi håber, du vil deltage i nogle
af arrangementerne og være med til at diskutere,
hvor vi går hen, hvad vi skal gøre, og hvad vi tør håbe
på.

Med ønsket om et godt semester
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler.

Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirsdage 10-12
og torsdage 12-14 og på HCØ (ved inspektørkontoret)
onsdage 13-15 samt efter aftale.

Desuden via mail: pnh@adm.ku.dk eller telefon:
20 46 41 93.

Følg med på hjemmesiden: www.sund.ku.dk/praest

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 25. september, kl. 19.00
Semesterstartgudstjeneste
Over temaet Byen og Verden. Provins og hovedstad.
Udlængsel og hjemve.

Da mange studerende kommer fra provinsen til Kø-
benhavn for at studere, mener vi at det må være på
sin plads at præsentere hovedstaden på en ordentlig
måde. Da det også er en præsentation af studenter-
præstens virksomhed, vil vi begynde med en kort
gudstjeneste. Gudstjenesten kan med sit rituelle og
langsomme forløb skabe en modvægt til den turbu-
lente og hektiske tilværelse, som ikke mindst mange
studerende lever i dag. I en god halv time vil vi lade
roen sænke sig og eftertanken indfinde sig. I tekst,

ord og musik vil gudstjenesten forholde sig til  afte-
nens tema.
Efter gudstjenesten vil der være en let anretning og
kaffe for dem, som ikke nåede af få aftensmad eller
som sparer på deres S.U. og desuden mulighed for at
købe øl og vand til rimelige priser.

Undervejs i det hyggelige og tvangfri samvær vil
studenterpræsten og nogle ældre studerende under-
holde med historier og erfaringer om og fra Køben-
havn, og det at studere ved Københavns Universitet.
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Onsdag den 10. oktober kl. 14.00
Udflugt til Dødens Have
Kirkegårdsvandring på Assistens Kirkegård.
Assistents Kirkegård huser mange kendte døde, bl.a
Niels Bohr, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og
Michael Strunge.
Gravmælerne afslører tidligere tiders syn på døden
og på livet, og Marianne Devantier fra Formidlings-
centeret på Assistens Kirkegård, vil fortælle om det
og meget andet i oplægget ”Døden i europæisk kul-
turhistorie”.
Efter udflugten vil vi fundere over livets forgængelig-
hed og glæde os over stadig at være i live ved at
drikke en øl eller en kop kaffe på en nærliggende
beværtning.
Sted: Kapelvej 2, foran Kapellet

Fredag den 5. oktober kl. 19.00
Oktoberfest
Studenterpræsten på Natur og Sund samt studenter-
menigheden i indre by indbyder til den 2. og allerede
traditionsrige oktoberfest i Sct. Andreaskirkens lo-
kaler.
Fællesspisning til tonerne af tysk schlägermusik,
Bayersk køkken, tysk øl på flaske, optræden og un-
derholdning, sang og dans til ud på de små timer.

Snyd ikke dig selv for dette arrangement, en af året
absolut store selskabelige oplevelser.
Se billeder fra sidste års oktoberfest på aftenen på
http://www.sund.ku.dk/praest/events/oktoberfest.htm
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Onsdag d. 31. oktober kl.19.30
Allehelgensgudstjeneste; ”Kirkekirurgiske ind-
greb”
En eksperimentalgudstjeneste ved Studenterpræsten
og
Biblioteket Øverste Kirurgiske.
De tre digtere Martin Budtz, Thomas Krogsbøl og
Jens Blendstrup fra Biblioteket Øverste Kirurgiske
vil skyde nogle digte og tekster af,  som vil skære sig
ind i bevidstheden og i gudstjenestens mere alminde-
lige led som bibelske læsninger, salmesang, bønner
og musik. En flerstemmig og anderledes gudstjene-
ste.
 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i salen med en
let anretning og  mulighed for at købe øl, vin og
vand.
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Torsdag den 8. november, kl. 19.30
Hvor går naturvidenskaben hen, og hvor kom-
mer den fra?
Debataften  med journalist og fhv. chefredaktør på
Information Ejvind Larsen og lektor på Niels Bohr
instituttet Benny Lautrup.
Sted: Aud. 10, HCØ, Universitetsparken 5

Søndag den 9. december, kl. 20.00
Aftengudstjeneste ”De 9 læsninger”
En musikgudstjeneste i engelsk tradition med Trini-
tatis Kantori og studenterpræster i hovedstadsom-
rådet.
Vi slutter af med æbleskiver og glögg i Sognehuset
ved Trinitatis.
Sted: Trinitatis Kirke (ved Rundetårn)

Tirsdag d. 18. december, kl. 20.00
Semesterafslutning

Kort julegudstjeneste, derefter hyggefest med lidt
let julemad og –drikke. Underholdning ved stude-
rende og lærere.
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

GUDSTJENESTER
Studenterpræsten holder gudstjeneste i Sct. Andreas
Kirke på følgende søn- og helligdage i løbet af efter-
året:

9. september kl. 10.00
14. oktober kl. 10.00
11. november kl. 10.00
2. december kl. 10.00
25. december kl. 10.00

Her kan du deltage i Sct. Andreas Sogns almindelige
gudstjenesteliv og/eller benytte chancen til at møde
studenterpræsten og stille ham eventuelle spørgs-
mål.

Hvornår og hvorfor skal man rejse sig op? Hvorfor
står præsten med ryggen til sit „publikum“ under en
del af gudstjenesten? Hvad betyder „Amen“? Hvem
bestemmer, hvad præsten skal tale om i sin prædi-
ken?

Du vil have mulighed for at stille dine spørgsmål til
studenterpræsten til kaffen efter gudstjenesten. Du
er naturligvis også meget velkommen til at hen-
vende dig til studenterpræsten med spørgsmål på
andre tidspunkter af ugen.

Andagtsrummet
Hvis du trænger til et pusterum, et par øjeblikkes
stilhed, ro til en bøn eller almindelig eftertanke, er
du velkommen til at bruge andagtsrummet. I rum-
met findes et lille udvalg af litteratur om især kri-
stendom og islam, som du gerne må bruge på stedet.

Andagtsrummet kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Du kan enten skrive dig på uge-
skemaet på døren eller gå direkte ind, hvis lokalet er
ledigt. Det fremgår af en seddel på døren.

Andagtsrummet ligger ved siden af studenterpræstens
kontor på Panum i lokale 15.2.3.

Studenterpræstens Nyhedsbrev
Hvis du vil holdes løbende orienteret om vores akti-
viteter, kan du abonnere på vores elektroniske nyheds-
brev, som kommer ca. en gang om måneden. Du
tilmelder dig på http://www.sund.ku.dk/praest/
nyhedsbrev.htm#Tilmelding

Nærmere oplysninger
Du kan få nærmere oplysninger om
de enkelte arrangementer eller
studenterpræstens arbejde generelt
på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest eller telefon
35 32 70 94 / 20 46 41 93.

PSYKOANALYSE OG PSYKISK
LIDELSE
MØDE OM FORSKELLIGE ASPEKTER AF BE-
HANDLINGEN AF PSYKISKE LIDELSER UD FRA
LACAN
17. SEPTEMBER 2001, kl. 19.30-21.00 (VESTER-
BROKULTURHUS LYRSKOVSGADE)

BEHANDLINGENS ETIK
Hvilke etiske spilleregler findes der for behandlin-
gen af psykiske lidelser? Hvilke interventioner er
nødvendige og forsvarlige at foretage? Hvilket an-
svar har behandleren for kurens gennemførelse?
Oplæg ved cand. mag. og psykoanalytiker Tommy
Thambour og psykoanalytiker René Rasmussen. Ef-
terfølgende diskussion.
Arrangør: KLAG (Klinisk Lacaniansk Arbejdsgruppe)“

Med venlig hilsen
René Rasmussen
45-38799491
reneras@hum.ku.dk
reneras2@mail.tele.dk

STUDIET
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ROGER COOTER: REDEFINING
THE INEVITABLE?. THE DEAD
BODY IN TWENTIETH CENTURY
MEDICINE.
Titel: Redefining the Inevitable?. The Dead Body in
Twentieth Century Medicine.
Foredragsholder: Professor Roger Cooter, Wellcome
Unit for the History of Medicine, University of East
Anglia.
Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62,
1260 København K.
Tid: Torsdag d. 13. september, 2001. Kl. 19.30 -
21.30.
Arrangør: Dansk Medicinsk-historisk Selskab.
Kontakt: Søren Bak-Jensen, tlf. 35 32 38 09, e-mail:
mailto:sbj@mhm.ku.dk

Entré: Gratis.
Kort introduktion:
Den døde krop er ikke hvad den har været. Gennem
det 20. århundrede har lægevidenskabens håndtering
af det afsjælede legeme gjort døden mere psykolo-

Roger Cooter er professor i
socialhistorie og leder af The
Wellcome Unit for the History of
Medicine ved University of East
Anglia.
Han har for nylig sammen med
John Pickstone redigeret
Medicine in the Twentieth
Century (Amsterdam: Harwood
Academic Publishers, 2000), og
har forsket i medicin og kirurgi
i rammerne af moderne
krigsførelse.

gisk, men også mere kommerciel. Visse aspekter af
døden er blevet private mens andre er flyttet til det
offentlige rum. Den døde krop er en kampplads for
læger, etikere og pårørende i et sådan omfang, at
døden måske er mere levende i dag end nogensinde
før.

Lang introduktion:
Den døde krop er ikke hvad den har været. Ligesom
mellem liv og før-liv er grænsen mellem liv og død
blevet spændt og destabiliseret. Iklædt nye medicin-
ske diskurser og praksiser og underlagt nye definitio-
ner og kriterier er døden på én gang  blevet mere
privat og mere offentlig, mere kommerciel og mere
psykologisk, mere medicinsk og mere resistent
overfor medicinen. I denne forelæsning ser Roger
Cooter på karakteren af disse ændringer og undersø-
ger deres fremkomst. Den døde krop kan i en sådan
grad ses som en kampplads for modstridende opfat-
telser af liv og ikke-liv, at døden i dag måske er mere
levende end nogensinde før.

Annoncer
VENTURE CUP
ØRESUND
Venture Cup Øresund er en non-profit organisa-
tion, som søger at fremme væksten i Øresunds-
regionen.  Vi afholder forretningsplans-
konkurrencer for studerende og forskere i Dan-
mark og Sydsverige, som skal hjælpe deltagerne
med at udvikle en professionel forretningsplan,
med støtte fra et bredt netværk af venture-kapi-
talister, undervisere og erhvervsledere.  Vi til-
byder også et uddannelsesforløb med workshops
og events samt en håndbog i at skrive forretnings-
planer af høj kvalitet.  Fra kick-off i september
2001 og til finalen i maj 2002 vil deltagerne have
gratis adgang til alle disse udbud og aktiviteter.
Førstepræmien er på DKK 250.000.

I forbindelse med kick-off har vi brug for nogle
”ambassadører” fra de højere uddannelsessteder,
som vil varetage promoveringen af konkurren-
cen på deres institution året igennem.  Vi aflønner
ambassadørerne med 100 kr. pr. time, og ”job-
bet” indbefatter mellem 35-70 timers arbejde
for hele året.  Dette inkluderer:

· Tilstedeværelse ved kick-off på deres
uddannelsesinstitution i uge 38 d.å. (informations-
stand).
· Opsætning af plakater, uddeling af in-
formationsmateriale, besvarelse af spørgsmål,
formidling af tilmeldinger til konkurrencen samt
generel promovering af Venture Cup Øresunds
aktiviteter
· Vedligeholdelse af informations-
strømmen på uddannelsesinstitutionen under hele
konkurrencen, f.eks. ved ugentlig ”åbningstid” i
et lokale el. lign.
· Tilstedeværelse ved de forskellige
events og forudgående specifik promovering af
disse på uddannelsesstedet
· Evt. oplæg i klasserne/kantinen om
Venture Cup Øresund

Kunne du tænke dig at melde dig som ambassa-
dør – eller kender du én, som kunne – er du
velkommen til at kontakte mig på nedenstående
koordinater.  Hvis du vil tilmelde dig konkurren-
cen, så klik ind på www.venturecup.org

MVH

Cecilie Mose Outzen
Competition Manager
Venture Cup Øresund
Nicolai Eigtveds Gade 26
DK – 1418 København K.
+45 32 57 80 37
+45 40 30 41 83
cecilie@venturecup.org

BOGSALG!
Medicinske
lærebøger,anatomiske og
histologiske atlas etc fra slut -
80´erne  sælges uhørt billigt/
bortgives til værdig trængende.
Endvidere haves komplet
samling af mik.præparater til
både den generelle og specielle
histologi til salg
Ring for nærmere oplysninger
på 49190430
Evt e-mail: petri@dadlnet.dk
Tak for hjælpen
Anders Petri
Praktiserende læge,Humlebæk

ER DU EN KVIK STUDENT
 som er interesseret i videnskabeligt
arbejde? og et skolarstipendi-um?

Klinisk farmakologisk afdeling Q, Rigshospitalet
søger en stud. med. som er interesseret i et sko-
larstipendium (½-1 år) til en registerbaseret un-
dersøgelse. Formålet med projektet er at efterun-
dersøge patienter som tidligere har været ind-
lagt på hospital forgiftet med håndkøbspræparatet
paracetamol – hvor mange patienter er døde? Af
andre forgiftninger? Selvmord? Hvor mange har
udviklet andre akutte eller kroniske sygdomme?

Projektet skal samkøre CPR registre over tidli-
gere indlagte paracetamol forgiftede patienter
med Dødsårsagsregisteret og Landspatient-
registeret, og ansøgeren påtænkes at blive ind-
draget i hele processen lige fra den detaljerede
projektudformning (projektbeskrivelse) til data-
indsamling og publikation.

Aflønnes som skolarstipendium.

Ring eller e-mail og hør nærmere hvis du er
interesseret.

Venlig hilsen

Kim Dalhoff Henrik E. Poulsen
Overlæge, dr.med. Professor,overlæge,

dr.med.
Klinisk farmakologi Klinisk farmakologi
Afsnit Q-7642 Afsnit Q-7642
Rigshospitalet Rigshospitalet
dalhoff@rh.dk henrikep@rh.dk
( 35 45 75 25 ( 35 45 76 71 )

SCOLARSTIPENDIAT
SØGES TIL PROJEKTET
Eksponering for ultrafine
partikler fra trafikken i
København

Vi har et spændende projekt, som skal beskrive
individuel udsættelse for luftforurening i form af
ultrafine partikler. Vi er særligt interesserede i
bidragene fra de forskellige kilder, ikke mindst
trafikken  Der skal bruges helt nyudviklet bær-
bart udstyr med kontinuerlig måling.  De op-
tagne mængder i kroppen skal belyses med re-
spons i bl.a. blod og urinprøver.
Vi forestiller os at du er stud.med. (eller scient.),
og at du i forbindelse med fx OSVALII (eller
speciale) gerne vil have mulighed for at forske på
fuld tid.
Dit arbejde skal gerne danne grundlag for en
international videnskabelig artikel, som du med
vores hjælp kan udarbejde.

Start: snarest muligt efter aftale

Henvendelse
Professor Steffen Loft, Afdeling for Miljø og Ar-
bejdsmedicin,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Panum Byg-
ning 18.5.
Telefon 35327649; e-mail s.loft@pubhealth.ku.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES
til projekt på psykiatrisk afd. E
Bispebjerg hospital.
Krav til deltagere:
1. alder mellem 18 og 45 år
2. psykisk og fysisk rask
3. ingen nære slægtninge med psykisk sygdom
4. ikke ordblind
Undersøgelser:
1.kortere interview
2. neuropsykologisk test
3. MR-skanning
4. psykofysiologisk undersøgelse (startle-refleks)

Ulempegodtgørelse  125 Kr pr time

Henvendelse til:
læge Torben Mackeprang 3531 2391
psykolog Birgitte Fagerlund 3531 2493

ANNONCER
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TURNUSBYTTE:
Haves: vejle amt, med start 1/3
2002 på ortopædkirurgisk afd.
Ønskes: turnus på sjælland
m.v.h Hasse Møller-Sørensen
tlf.: 35425911

DER ER FREMTID I ET
SUNDT ARBEJDS-
MILJØ
Studentermedhjælpere til
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet i Landskronagade søger to medi-
cinstuderende til medicinsk kodning af anmeldel-
ser af arbejdsbetingede lidelser.
Arbejdsområde
Du kommer til at arbejde med registrering af
anmeldelser af arbejdsbetingede lidelser udfra
en arbejdsmiljø-tilpasset udgave af den interna-
tionale klassifikation af sygdomme, ICD 10, samt
Arbejdstilsynets klassifikation for eksponeringer
i vores kontor for Arbejdsmiljødata.

Arbejdet vil primært bestå i at registrere an-
meldte diagnoser og eksponeringer m.v. i Ar-
bejdstilsynets centrale Arbejdsskaderegister over
arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdstilsynet får herved en specifik dokumen-
tation om skadernes opståen og udarbejder kva-
litative og kvantitative analyser af eksponerings-
forhold, hvor oplysningerne bruges som
prioriteringsredskab i Arbejdstilsynets forebyg-
gende indsats.
Kvalifikationer
Medicinstuderende, der har gennemgået 1. del,
og gerne med interesse for arbejdsmiljø.
Evne til at arbejde selvstændigt.
Vi tilbyder
En fleksibel arbejdstid – svarende til 10 timer
om ugen, opgjort pr. måned, som du efter nær-
mere aftale selv kan placere, samt ansættelse og
løn efter gældende overenskomst.
Få mere at vide
Få mere at vide om jobbet hos kontorchef Kir-
sten Brink på telefon 3915 2329, og om Arbejds-
tilsynet på www.arbejdstilsynet.dk

Send din ansøgning senest den 17. september
2001 med relevante papirer til Arbejdstilsynet,
Personalekontoret, Landskronagade 33, 2100
København Ø. Mærk kuverten ”Student”.

Arbejdstilsynet ønsker en medarbejdersammen-
sætning, der afspejler det omgivende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge
stillingen uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på ar-
bejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er
at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og
udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejds-
pladser. Det sker ved at føre tilsyn med virksom-
hederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold
og informere om arbejdsmiljø.

ER DU VORES NYE
MEDARBEJDER?
Thora Center er en landsdækkende humanitær
organisation, der hjælper mennesker berørt af
seksuelle overgreb. Vi tilbyder bl.a. rådgivning,
behandling og formidlingsvirksomhed til ofre,
krænkere og fagfolk. Vores brugere er af begge
køn og i alle aldersgrupper. Sidste år havde vi
omkring 5000 henvendelser.

På centret arbejder såvel frivilligt som ansat
personale, og du har mulighed for at blive en del
af det dette team, som frivillig medarbejder.

Har du overskud til at tale med mennesker, som
har det svært?
Er du ansvarlig og engageret?

Er du interesseret? Så har du mulighed for at
søge flere oplysninger om Thora Center ved at
besøge vores hjemmeside på www.thoracenter.dk
og/eller kontakte os pr. telefon på 33328650 for
såvel ydelig information som aftale om samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

FODTERAPEUTSKOLEN
SØGER STUD.MED.
til undervisning i anatomi/fysiologi
- specielt underekstremiteterne. Bog F. Bojsen-
Møller: Bevægeappararets anatomi.

Undervisningen skal foregå i dagtimerne i
perioderne september-januar og
februar-juni hvert år. Ca. 82 timer pr. periode
med ca. 4-8 timer pr. uge fordelt på 2 á 3 dage.
Ansættelse på timelærer-kontrakt fra 21.09.2001.
Aflønning sker efter Finansministeriets sats IV
for timelønnet undervisning
og udgør pr. 01.04.2001 kr. 275,33 pr.
undervisningstime incl. forberedelse +
12½% feriegodtgørelse.
Der vil være mulighed for at overtage materiale
fra vores nuværende underviser,
samt blive sat ind i stoffet.

Kort skriftlig ansøgning snarest med oplysning
om hvor langt du er i studiet bilagt dokumenta-
tion for gennemgåede/beståede dele af studiet
til:

FODTERAPEUTSKOLEN
Nørre Allè 71
2100  København Ø
Att. Forstander Kirsten Bernth

2 STUD. MED.´ER SØGES
TIL DATAINDTASTNING
På Retspsykiatrisk Klinik,
Justitsministeriet, søges 2 stud.
med.´er til indtastning af data i
forbindelse med et retspsykiatrisk
forskningsprojekt.

Forskningsprojektets formål er, at undersøge
sammenhænge mellem psykisk sygdom, person-
farlig kriminalitet og død blandt unge kriminelle.
Det Centrale Kriminalregister, Det Psykiatri-
ske Centralregister og Sundhedsstyrelsens
Dødsårsagsregister samkøres.

Opgaven går ud på indtastning af data i program-
met Excel, til brug for senere statistiske analy-
ser. Det drejer sig om indtastning af udvalgte
data fra fulde udskrifter af Det Centrale Krimi-
nalregister på 881 anonymiserede unge som blev
identificeret i 1992 i alderen 15-19 år og som da
var i kontakt med Kriminalforsorgen (eksempel-
vis i fængsel eller prøveløsladt).

Arbejdssted: Retspsykiatrisk Klinik, Blegdams-
vej 6B, 2. sal (50 m fra Panum).
Arbejdsperiode: Indtastningen skal foregå på
Retspsykiatrisk Klinik og arbejdstidspunktet kan
flexes frit, bortset fra en kortere oplæring i dag-
tiden. Start så snart udskrifterne er modtaget,
ca. medio september 2001 påbegyndes indtast-
ningen, som skal være afsluttet senest medio
oktober 2001. Arbejdet forventes at tage ca. 50–
70 timer per person.
Løn: Rigspolitiets studenter tarif (Kr.98,98 /time).
Personlige kvalifikationer: Omhyggelighed. Evt.
kendskab til Excel. Ved ansættelse vil du blive
efterset i Kriminalregisteret i forbindelse med
sikkerhedsgodkendelse.

Forskningsprojektet er godkendt af Videnskabs-
etisk komité og Datatilsynet.

Kontakt: Læge, ph.d. stud. Patrick Gosden, Rets-
psykiatrisk Klinik, telefon 35 36 03 66
mellem 9-16).

STUDENTERGÅRDEN
Fra omkring 1. januar 2002 og et halvt år frem
forventes 15-20 kollegiepladser ledige. Adgang
til optagelse har studerende ved Københavns
Universitet, Danmarks tekniske Universitet og
tilsvarende højere læreanstalter. Forespørgsel
om eventuel øvrig fortrinsret bedes rettet til
Studentergårdens efor. Optagelse er betinget af
bestået 1. årsprøve eller tilsvarende eksamen
(et års normeret studieårsværk). Huslejen er p.t.
1.380 kr. pr. måned + 20 kr. i kollegieafgift.
Huslejen inkluderer vand, varme, el samt rengø-
ring af fællesarealer. Der er adgang til fælles-
køkkener og -bad, læse- og fjernsynsstue, have,
tennisbane, billard- og bordtennisrum, mørke-
kammer, musikstue, vaskemaskine m.m. På væ-
relserne forefindes telefon og internetadgang,
håndvask og et klædeskab, derudover vil møble-
ment i et vist omfang kunne stilles til rådighed.
Ansøgning skrives på særlige for Studentergården
bestemte ansøgningsskemaer. Skemaerne kan
tilsendes efter skriftlig henvendelse vedlagt fran-
keret svarkuvert (takst: laveste A-post), eller de
kan nedtages fra Studentergårdens hjemmeside.
Udfyldte ansøgningsskemaer afleveres til
Studentergårdens efor Bent Jørgensen, Tagens-
vej 15, 2200 København N, senest  mandag 1.
oktober 2001 kl. 12,00.

FORSØGSPERSO-
NER SØGES!
Hvem kan deltage?
Raske, ikke-rygende 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 møder man til en forsøgsdag, der
varer fra kl. 08.00 til ca. kl. 16.00. Efter anlæg-
gelse af 2 katetre i lyskens blodårer, skal man
udføre 3 timers muskelarbejde med benene. Her-
efter er der yderligere 3 timers hvile.
Før, under og efter muskelarbejdet vil der blive
trukket blodprøver fra katetrene, samt udtaget
vævsprøver fra lårets muskulatur. Såvel anlæg-
gelse af katetre som udtagelse af muskelbiopsier
foregår under lokalbedøvelse.
Dagen efter forsøget møder man til en sidste
blodprøve og muskelbiopsi.
Der udtages i alt 8 muskelbiopsier (4 fra hvert
lår) over hele forsøgsperioden. Selve forsøgs-
dagen finder sted i løbet af september eller okto-
ber måned.

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

Yderligere oplysninger
Epidemiklinikkens laboratorium
H:S Rigshospitalet, afsnit M7641
Tagensvej 20
2200 København N
35457649
rh05207@rh.dk, rh05208@rh.dk (Hanne Villumsen
og Ruth Rousing)

ANNONCER
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FADL
Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i FADL, Københavns Kredsforening

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2001, KL. 16.00

I STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter
     2. Valg af referenter
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
     6. Forslag til drøftelse: Sammenlægning af de tre vagtbureauer og de heraf affødte

vedtægts-/lovændringer fremlægges til debat
     7. Lovændringer
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive forslag til lovændring til bestyrel-
sen.

HUSK TIL GENERALFORSAMLINGEN AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2001/2002, SAMT
GYLDIG GIROKVITTERING FOR MEDLEMSSKAB AF FADL

Valg til FADL’s repræsentantskab 2001/02 afholdes i perioden mandag den 15. oktober til og med fredag
den 26. oktober 2000.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere.
Flere på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF OPSTILLINGSLISTER
TIL VALGET.

Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.

NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL’s sekretariat. De er også  i dette MOK .

SØLVBRYLLUP I FADL
Hovedforeningens sekretær Ulla Bauer har nu
arbejdet i foreningen i 25 år.
25 år med skiftende studenterpolitikere af di-
verse politiske skoler kræver sin kvinde.
Dette vil vi derfor fejre Torsdag d. 6. september
kl. 14-17 i sofastuen i bygning 5, med en bid brød
og lidt til ganen.
Alle er velkomne.

Foreningen af Danske
Lægestuderende
Københavns Kredsforening

REPRÆSENTANTSKABS-
VALG 2001
Så er der repræsentantskabsvalg igen, stil op og
gør din indflydelse gældende.
I oktober er der valg til FADL, Københavns Kreds-
forenings repræsentantskab – en oplagt mulighed
for at præge FADL’s politik.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myn-
dighed, og det er her foreningens politik fastlæg-
ges.
Hvis du vil være med til at øve indflydelse på bl.a.
overenskomstforhold, uddannelsesforhold i forhold
til at være FADL-vagt eller lægevikar, forsikrings-
forhold, Vagtbureauernes fremtid, Thalia, FADL’s
forlag, Bogladen og festlige arrangementer samt
meget mere, så stil op til repræsentantskabsval-
get.

Vælger du at opstille, kan du udfylde opstillings-
listen i dette nummer af MOK.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er
på FADL KKF’s ordinære Generalforsamling ons-
dag den 26. september 2001.

Hvis du ønsker at stille op alene
skal du bare have 5 stillere. Er I
en gruppe der ønsker at stille op
skal I have 15 stillere. Vær op-
mærksom på at såfremt i er få
opstillede, kan I få flere stem-
mer end en ”plads” koster. Dette
”stemmespil” kan undgås ved at være flere der
stiller op eller ved at indgå valgforbund/listeforbund
med en anden liste.

Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og
valget foregår som forholdstalsvalg mellem li-
sterne. En liste kan bestå af 1 til 22 personer.

Før valget kan der indgås listeforbund og valgfor-
bund mellem lister. Sidste frist for forbund er på
generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemme-
sedler til alle foreningens medlemmer d. 9. okto-
ber 2001. Valget begynder mandag den 15. oktober
og stemmesedlen skal senest være foreningen i
hænde fredag d. 26. oktober 2001 kl. 16.00 eller
være poststemplet d. 26. oktober 2001. Det mid-
lertidige valgresultatet vil blive bragt i det MOK
der udkommer d. 31. oktober 2001.

Hvis i går og overvejer opstilling, så kom til
opstillingsmøde. Herom senere.

Med venlig hilsen FADL’s sekretariat

FORSLAG 2.
TIL BEHANDLING UNDER
KKF�S GENERALFOR-
SAMLINGS PUNKT 7 DEN 26.
SEPTEMBER 2001.
(1. OFFENTLIGGØRELSE JF.
KREDSFORENINGENS LOVE §
13, STK. 2)
GÆLDENDE FORMULERING

§ 4,stk. 4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning
fra semesterstart (henholdsvis 1. september og
1. februar) og med én måneds varsel. Personer,
der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved framel-
delsen fra studiet. Medlemmer, der har været
vagtaktive inden for en kontingentperiode skal
dog altid betale for hele denne ½-års periode.
Personer, der er uddannet som sygeplejerske,
sygehjælper eller akademiker, som får ansæt-
telse i henhold til DSR, DKA eller en akade-
mikerfagorganisations overenskomst inden for
et arbejdsområde, hvor FADL også har overens-
komst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved
dokumentation af medlemskab af den overens-
komsthavende fagforening.

Forslag til ny formulering

§ 4,stk. 4.
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med virkning
fra semesterstart (henholdsvis 1. september og
1. februar) og med én måneds varsel. Personer,
der er frameldt Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, betragtes dog som udmeldt ved framel-
delsen fra studiet. Medlemmer, der har været
vagtaktive inden for en kontingentperiode skal
dog altid betale for hele denne ½-års periode.
Personer, der er uddannet som sygeplejerske,
sygehjælper eller akademiker, som får ansæt-
telse i henhold til DSR, FOA eller en akade-
mikerfagorganisations overenskomst inden for
et arbejdsområde, hvor FADL også har overens-
komst, kan umiddelbart meldes ud af FADL ved
dokumentation af medlemskab af den overens-
komsthavende fagforening.

Begrundelse:

Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) og Kvin-
deligt Arbejder Forbund er slået sammen til For-
bundet af Offentlige Ansatte (FOA).
Ændringen er en simpel ajourføring.

Vi håber, at generalforsamlingen vil godkende
den foreslåede ændring.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Københavns Kredsforening

INDRE ORGANER
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Forslag 1.
til behandling under KKF’s generalforsamlings
punkt 7 den 26. september 2001.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love §
13, stk. 2)
Gældende formulering

§ 6,stk. 7.
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales
kontingent for hele den periode, vedkommende
har været udmeldt, dog max. 3 år (incl. det regn-
skabsår, hvor genindmeldelsen sker), med den
for disse gældende kontingenter og evt. anden
ydelse. Dog kan dispensation for kontingent for
udmeldelses-perioden finde sted, såfremt doku-
mentation for betalende medlemskab af anden
fagforening foreligger, og såfremt dette med-
lemskab ville kunne have medført dispensation i
henhold til § 6, stk. 4.

Forslag til ny formulering

§ 6,stk. 7.
Ved genindmeldelse efter udmeldelse betales
kontingent for hele den periode, vedkommende
har været udmeldt, dog max. 1 års kontingent
plus den kontingentperiode hvor gen-
indmeldelse sker, med kontingentsatser og evt.
anden ydelse svarende til kontingentperioderne.
Dog kan dispensation for kontingent for
udmeldelses-perioden finde sted, såfremt doku-
mentation for betalende medlemskab af anden
fagforening foreligger, og såfremt dette med-
lemskab ville kunne have medført dispensation i
henhold til § 6, stk. 4.

Begrundelse:

Det vurderes at ændringen på sigt giver flere
medlemmer, selvom det åbner for en vis udmel-
delse og senere indmeldelse.

Såfremt ændringen vedtages bør det også vedta-
ges, at de der i dag er omfattet af 3-års reglen og
løbende afdrager, nedskrives.

Jeg håber, at generalforsamlingen vil godkende
den foreslåede lovændring og gældseftergivelsen.

Med venlig hilsen

Andreas H. Lundh

 STILLERLISTE 
 
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____       
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 2001. 
 
NAVN          UNDERSKRIFT                CPR-NR  
 

1. 
  

 

2. 
  

 

3. 
  

 

4. 
  

 

5. 
  

 

6. 
  

 

7. 
  

 

8. 
  

 

9. 
  

 

10. 
  

 

11. 
  

 

12. 
  

 

13. 
  

 

14. 
  

 

15. 
  

 

16. 
  

 

17. 
  

 

18. 
  

 

19. 
  

 

20. 
  

 
Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere. 
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere. 
Man kan kun være stiller for én liste. 
_____________________________________________________________________________            
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, medlem af FADL, KKF, ikke stillere for andre lister. 
Underskrift: 
 
 

INDRE ORGANER

Til pigerme
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 OPSTILLINGSLISTE 
 TIL 
 FADL/KKF-VALG OKTOBER 2001 
 
 
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til 
repræsentantskabet i kredsforeningen. 
 
Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):                        
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):                        
 
Er listen prioriteret?   (      )   (      ) 
                                    JA      NEJ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgforbund 
samt den eventuelle prioritering af opstillingslisten.                               
 
 
NAVN                            ADRESSE                          CPR-NR.                   UNDERSKRIFT   
 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
6. 

   

 
7. 

   

 
8. 

   

 
9. 

   

 
10. 

   

 
11. 

   

 
12. 

   

 
13. 
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14. 

   

 
15. 

   

 
16. 

   

 
17. 

   

 
18. 

   

 
19. 

   

 
20. 

   

 
21. 

   

 
22. 

   

 
 
Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater. 
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere. 
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere. 
 
 
1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen  
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget. 
 
2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen 
    Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget. 
 
 
Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er onsdag den 27. september 2000 på 
generalforsamlingen. 
 
 
_____________________________________________________________________________            
Forbeholdt sekretariatets personale: 
 
 
 
 
Modtaget den:             Klokken:           Af:                  
 
 

INDRE ORGANER
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Vagt- og Servicechef
I løbet af sommeren har vores servicechef
Gitte Haupt sagt op. Sissel Skovgaard er
vagtchefvikar indtil 1. november 2001.

Træffetider
Sissel og Søren:

Mandag:  13-15
Tirsdag:   14-16

Sissel: Onsdag:  14-16
Torsdag:  15-17

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

Sissel Skovgaard Servicechef
  &

Søren Rasmussen 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.

VAGTBUREAUET

STATISTIK FOR SPV-VAGTER
OG VT-HOLD ER I SKRIVENDE
STUND IKKE GJORT OP, MEN
VIL BLIVE BRAGT I NÆSTE
UGE.
VAGTAFDELINGEN
Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl. 6.00 til 24.00, men undgå at ringe mellem 12.00 og 13.00.
SPV- opskrivning er fra kl. 6.00 -10.30 og 18.00 - 23.00.

EFTERREGULERINGEN I FORBINDELSE MED
UNDERSKRIVELSE AF OVERENSKOMSTEN ER NU OVERSTÅET. I
AUGUST UDBETALTES EFTERREGULERING FRA 1. JANUAR 2001
TIL 31. JULI 2001.
I BEREGNING AF AUGUSTLØNNEN ER DE NYE SATSER
ANVENDT.

Alle, der har arbejdet på hold i perioden uge 21 1999 til 31. december 2000, har i august fået udbetalt puljernes
resterende beløb. Således er der pr. time udbetalt

SPV    3,20 kr
VT       4,50 kr
BVT     9,50 kr
DIA      2,75 kr
CARD  4,60 kr
MVS    2,15 kr

Lønsedler skal være i Vagtbureauets postkasse på Panum eller på Vagtbureauet senest d. 20. i måneden
kl. 24:00. Hvis d. 20. ikke er en hverdag, skal lønsedlerne afleveres i postkassen på Panum eller på
Vagtbureauet sidste hverdag inden d. 20. i måneden senest kl. 24.00. Der kan ikke dispenseres herfra.
Lønsedler skal indleveres efterhånden som de bliver udfyldt.

 "Ønskes forskud på løn, kræves personligt fremmøde på Vagtbureauet senest den anden tirsdag i måneden kl.
12.00, hvor lønsedler fra de pågældende vagter afleveres og skema udfyldes med oplysninger om kontoforhold og
det ønskede beløb. Forskuddet vil være til rådighed på kontoen fredagen efter. I forbindelse med udbetaling af
forskud fratrækkes lønnen et administrationsgebyr på 25,-  kr. inden udbetaling."

Vagtbureauet opfordrer til at man læser MOK hver uge, da ændringer nævnt i MOK er gældende.

Med venlig hilsen
Anders Dyhr Toft
Konstitueret Direktør



17VAGTBUREAUET
VT-HOLD 4407,
RIGSHOSPITALET. AFD. 2.14.3
søger endnu 3 nye medlemmer til en unik cardiologisk
intensiv afdeling
med et ualmindeligt rart plejepersonale  og mange spæn-
dende opgaver !!!!

Holdet dækker aften- og nattevagter alle ugens dage
samt enkelte dagvagter i week-ends.

Krav:
Være på min. 6. – 7. semester
Have min. 100 VT.timer
Afholde Min. 5 vagter månedligt

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.

SPV-FLYVERHOLD 1503
SØGER NYE MEDLEMMER.
Holdet dækker 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 .

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. september 2001 kl.
12.00 til VB.

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

HOLD 4630 SØGER 3 NYE
VENTILATØRER PR. 1.
SEPTEMBER 2001
Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør,
at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.

Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).

Arbejdet går ud på at suge ham p.n. hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.

Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttids-
punkterne er fra kl. 22.00 til 06.00 søndag til torsdag,
samt fra kl. 23.00 til 07.00 fredag og lørdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode. Der er mulighed for at se TV/video.
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 9 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

Kravene til dig er , at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Vi har holdmøde den 24. september 2001 kl. 17.00,
hvor du skal kunne deltage - så ring og hør mere hos
holdleder: Eja Hilmer tlf. 35 35 54 44, e-mail:
emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfristen er mandag den 24. september 2001
kl. 12.00 til VB.

FASTHOLD 4408 (2006) PÅ
NEUROKIRURGISK INTENSIV
2093 RH
Søger 3 VT-ere til indsupplering
Vi har været fast på afdelingen siden nov. 2000 og
indgår på afdelingen i tæt samarbejde med afd. øvrige
personale.

Vi dækker flg. vagter:
Aftenvagter hele måneden.
Dagvagter i weekends.
Nattevagter mandag til fredag.

Vi forventer at du har:
300 VT-timer
Kunne tage mindst 4 vagter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. september 2001 kl.
12.00 til VB (vi har holdmøde den 17).

Yderligere oplysninger: Goldleder Thomas Hildebrandt
på tlf. 39 29 29 75.

VENTILATØRHOLD 4607
NORDSJÆLLAND
Da holdet skal køre med to ventilatører i hver vagt
søger vi 4-5 nye holdmedlemmer til midlertidig ind-
supplering, foreløbig indtil 15. november 2001, hurtigst
muligt.

Vi hjælper en 31 årig tetraplegiker i egen bolig. Patien-
ten er kørestols og respiratorbruger. i personlig pleje,
pasning og vedligeholdelse af respirator, tube og kathe-
terskift. Arbejdet foregår under afslappede  forhold
uden indblanding fra anden side og er derfor meget
selvstændigt. Vi planlægger i samråd med patienten
de daglige gøremål såsom: Indkøbsture eller bare en
„køretur i det fri“. Vi får i dagtimerne cirka 5 timers
ekstra hjælp til løft med mere af andet personale.

Kvalifikationskrav:  Minimum 200 ventilatør-timer, helst
nogen intensiv samt psykiatrisk erfaring, fleksibilitet
ved vagtplanlægning, 4-5 vagter månedlig og desuden
skal du have kørekort. Det er også nødvendigt, at du
mestrer lettere madlavning.

Vagterne er på 12 timer, og holdet er døgndækkende.
Transporten foregår nemt, hvad enten du foretrækker
eget køretøj, eller tager S-toget fra hovedbanegården.
Der ydes
1 l/4 times transport hver vej.

Oplæring:  Undervisning i Lifecare respirator PLV 100,
samt undervisning i skift af trachealtube.
Ansøgningsfrist:  Snarest

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

MSR
SKABE ÅBNES!

1. OKTOBER 2001 - SKAL ALLE SKABE
BYGN. 1-2- 9-15 VÆRE TØMT FOR
INDHOLD.

Det Medicinske Studenterråd har fået henvendelser
fra medicinstuderende:
 a..Studerende, der har fået deres skabe uofficielt
åbnet og hvor skab
 derefter er taget i brug af ny studerende.
 b.. Studerende der ønsker at blive bruger af et skab.

MSR oprettede (forår 2001) derfor en mail, hvor
medicinstuderende har kunne skrive til, så vi kunne
danne os et indtryk af,  hvor stort et behov, der var
for at skabene blev officielt administreret.

For at begrænse samt mindske rygterne om antal af
tomme skabe og herved sørge for at flest mulige
studerende får gavn af skabene, så har MSR i samar-
bejde med drift afd. udarbejde følgende regler til den
fremtidige brug af skabe på Panum  bygn.1-2- 9-15

1. Skabene vil fremover blive administreret af drift
afd.
2.Skabende vil blive fordelt ved lodtrækning.
3.Ansøgningsskema til skab kan afhentes hos Steen
Jørgensen sjo@adm.ku.dk
(bygn. 1.9.30)
4. Registrering af bruger med navn, adresse, E-mail,
studietrin.
5. September kan der ansøges om et skab for et år af
gangen.
6. Senest begyndelsen af august skal alle skabe være
tømt (for at undgå at skabe fremover står tomme).
7. Præcis dato angående ansøgning/tømning af skab
vil blive annonceret i
   forårssemesterets sidste MOK.
8.Uafhentede nøgler vil blive fordelt ved lodtræk-
ning blandt dem, der ikke
var heldige i første omgang.
9.Depositum 200,-

Overgangsordning (efterår 2001).

a.. Skabe fordeles ved lodtrækning.

b.Fra 24.-28 september 2001 kan der afhentes et
ansøgningsskema til skab hos
Steen Jørgensen sjo@adm.ku.dk (bygn.1.9.30).
c.. 1. oktober 2001 vil skabe blive åbnet. Eventuel
indhold vil blive fjernes
d.3.oktober 2001 nye skabsbrugere offentliggøres i
MOK.
e. Fra d. 8. til d. 12 oktober 2001 kan nøglen afhentes
hos Steen Jørgensen(bygn. 1.9.30).

Tømning/Ansøgning af skab (efterår 2002).
a. 2. august 2002 skal alle skabe være tømt
b..Fra 2.-6. september 2002 kan der igen ansøges om
skab.

Det har ikke været nogen nem opgave og finde frem
til en løsning.
Ris og Ros kan gives ved personlig fremmøde til
MSR fællesmøde.
Med Venlig Hilsen  MSR/Dorte
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Basisgrupper

DYKKER-KURSUS

Så kan PUC med glæde langt om længe annoncere
Panums første dykkerkursus!
Efter fuldendt forløb vil man få udstedt et internatio-
nalt anerkendt dykkercertifikat. Undervisningen vil
gøre en i stand til at dykke overalt i verden, og først
og fremmest, ikke at forglemme, i PUC !

Mht. pris så er dette nok det billigste dykkerkursus I nogen sinde vil se, mens undervisningen og sikkerhe-
den er i top. Er der nogen som altid har villet at lære at dykke, men savnet mulighed og penge? Dette kursus
er kun for studerende på Panum, så det er NU, der skal meldes til !
Prisen for kurset er 2.500 kr. Derudover skal man meldes ind i PUC, 100kr, samt betale det første semesters
kontingent, 200kr. Dvs. i alt 2800kr.
Dette inkluderer alt nødvendigt undervisningsmateriale, udstyr m.m. Og så går alt overskud ubeskåret til
PUC, til indkøb af nyt udstyr, hvilket I som medlemmer senere selv vil komme til at gøre brug af… Holdene
bliver dejligt små og vægten bliver selvfølgelig lagt på at give et godt og samtidig sjovt kursus ! Antal ledige
pladser er dog stærkt begrænset og interessen meget stor, så meld dig til hurtigst muligt, hvis det lyder som
noget dig.

Og så til det praktiske:
Tilmeldingen foregår ved at sende PUC en e-mail, PUC@dk2net.dk, med opl. om navn, føds.dato, semester/
hold, adresse, tel.nr./mobil nr., højde/sko nr./vægt (til udstyr) Samtidigt skal indbetales kursets afgift på
2800kr. på PUCs konto (reg: 3156, konto: 3156125970 i DanskeBank, HUSK at oplyse navn ved indbetaling!)
SENEST (!!!) fre. 7.sept. Pladserne bliver uddelt vha. først-til-mølle princippet men tilmelding er dog først
gældende når pengene er registreret på kontoen, så det gælder om at være hurtig!

Programmet for kurset er flg.:

Mandag 10. Sept.
kl. 16-18 Intro/teori på Panum
kl. 21-23 Svømmehal
I løbet af uge 37 Teorigennemgang
Lørdag 15/9
Kl. 12-17 Dykning i svømmehal
Søndag 16/9
kl. 12-17 Dykning i svømmehal
Mandag 17/9
Kl. 21-23 Dykning i svømmehal
Uge 38 Teorigennemgang +

afsluttende teoriprøve
Lørdag 22/9
Hel dag Dykning i åbent vand
Søndag 23/9
Hel dag Dykning i åbent vand
Mandag 24/9
Kl. 21-23 Sjov i svømmehal :-)
Fredag 28/9 Middag/Fest :-))

Kontakt endelig PUC, hvis I har spørgsmål...
Kontakt oplysninger findes på www.studmed.ku.dk/puc

FODBOLD PÅ PANUM.
PANUM SK ALIAS GLANSHOLDET
Panum SK er en fodboldklub for medicinstuderende og læger, som har eksistret siden 1993. Vi spiller i DAIs
A-række, og du kan læse om os om mandagen i Politiken. Vi træner om onsdagen fra 18 - 20 i Ryparken og
spiller typisk kamp i weekenden. Har du lyst til at være med så ring til Thomas Birk alias “il Presidente”
på tlf. 3581 1234 eller send en E-mail til ThomasBirk@dadlnet.dk. Specielt kunne vi godt tænke os at
komme kontakt med en angriber og en sweeper.

MVH

“il Presidente” - Thomas Birk

KÆRE
ALLE
PIT�ERE
Håber at I har haft
en pragtfuld som-
mer?! Semestrets
første møde afholdes torsdag den 13. september
kl. 19:00 hos Lars, hvor der efter mødet vil være
spisning. Det er derfor vigtigt, at du melder
tilbage til Lars på tlf. 35381255, lokal 702 eller
på 28711255. Glæder mig til vi ses!
Kærlige hilsner, Christina

IMCC
Månedsmøde!!

Onsdag d. 19 sep-
tember afholdes
første måneds-
møde i IMCC.
Alle medicinstuderende er velkomne.
Kom og deltag i valget til lokale poster.
Mødet afholdes i FADL’s mødelokale d. 19/9 kl.
19.29

PLANLÆGNINGS
MØDE
Kære gamle medlemmer, nye med-
lemmer, forarmede russere og
hvide russere

”Same procedure as last year”
Filmklubben indleder - som sæd-
vanligt, dette semester med film-
planlægningsmøde torsdag den
13. september klokken 16.00 i
studenterklubben. På mødet plan-
lægges efterårets film-
fremvisninger, i alt 12 torsdages
aftener.

Filmene udvælges ud fra følgende
kategorier:

Danske film
Nordiske film
Europæiske film
Skæve film
Klassiker
Blockbuster
Marathonaften – 5 film
Tema-aften – 2 film

Filmene vælges efter det d’Hont’ske
princip samt ved fransk stemme-
princip ledet af vores formand un-
der skarp kritik samt indflydelse
af Store Idémesteren (hvis denne
ikke får sin vilje).

Med baggrund i tidligere års erfa-
ring vurderes mødet til at strække
sig over ca. fem timer med indlagt
spisepause.

Igen i år har Lars von Trier indvil-
liget i at komme efter mødet for
at fortælle vittigheder på tjekkisk.

Alle interresserede er velkomne
uanset hvilket semester, hviket
studie, hvilken hudfarve samt hvil-
ken yndlingsfarve du har.

Som noget nyt afholder filmklub-
ben introduktions fest lørdag
den 22. september for alle nye
aktive filmklub medlemmer. Skriv
denne dag ind i din kalender. I fe-
sten deltager også en hvid russer
klædt ud som Frk. Smilla.

Første filmaften bliver torsdag den
20. september.

INTROMØDE I STUDENTER-
KLUBBEN FOR �DE NYE�

Mandag den 10. & mandag den 17.
september
er der intromøde for alle interesse-
rede!!
TID: 15.00 (begge dage)
STED: Studenterklubben

Filmklubben
præsenterer
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PEDIATRICS
Clerkship Series:
Pediatrics.
H. David Wilson,
M. D.
Blackwell
Science, 1999
250 s., kr 220,- i
Universitetsbogladen

Clerkship Series fra Blackwell Science omfatter fore-
løbig 6 forskellige titler. Emnerne er bl.a. Intern
medicin, psykiatri, Gyn./Obs., og pædiatri. Princip-
pet i Clerkship Series er case-baseret indlæring og
”pattern-recognition”.
Nærværende pædiatri-bog omfatter 55 forskellige
cases med børnesygdomme. Sygehistorierne er ind-
delt efter hovedklagen, og indledes med en kort sy-
gehistorie. Efter denne indledning er der en række
spørgsmål til læseren, hvor man tvinges til at reflek-
tere over sygehistorien og komme med en foreløbig
diagnose. Ydermere skal man komme med forslag til
foreløbig behandling og videre udredning.
Herefter følger et afsnit med resultaterne af de fore-
løbige undersøgelser, samt yderligere spørgsmål. På
denne måde ledes man igennem sygehistorien, og
casen afsluttes med en kort teoretisk gennemgang af
det medicinske problem. Igennem hele teksten er
nøglepunkterne ved de enkelte sygdomme fremhæ-
vet, eksempelvis: ”Den mest sandsynlige årsag til halten
hos et 4-årigt barn er traume eller infektion”.

Bogen kan bruges som supplement til de anbefalede
lærebøger i pædiatri, og kan således ikke stå alene.
Ca. halvdelen af casene er meget gode og relevante,
men visse cases bærer præg af at bogen er ameri-
kansk. Det er i hvert fald meget få danske børn som
omkommer i private swimmingpools - et tilsynela-
dende stort problem i USA! Afsnittene om teenage-
res emotionelle problemer er heller ikke relevante.
(En liste over de mest relevante cases kan fås ved
henvendelse til anmelderen).
Bogens styrke er dens evne til at involvere læseren
og fremme selvstændig stillingtagen. Det kan godt
være at dine diagnoser og forslag til behandling er
forkerte, med det lærer man jo også noget af! Bogens
svagheder er at den er skrevet til amerikanske stu-
derende, og at den er tidskrævende. Eksamenslæs-
ningen på 13. sem. kan godt være lidt presset.

Bogen kan anbefales til dem som ønsker lidt adspre-
delse i eksamenslæsningen, og træning i klinisk diag-
nostik. Hvis man derimod hellere vil begrænse sit
tidsforbrug er de anbefalede lærebøger udmærkede
og dækkende.

Rasmus Rabøl, tidl. 13. sem.

Anmeldelser
ANÆSTESI
Af Jørgen Viby Mogensen og Thomas
Vester-Andersen, 2. udgave, 2001,
indbundet, 339 sider, pris: kr. 450.-,
ISBN: 87-7749-214-5

Nye 9. semester-studerende kan begynde her

Anæstesi blev i 1991 skrevet med læger i introduktions-
stilling i anæstesiologi som målgruppe. Med 2. ud-
gave vil endnu flere - også studerende - få glæde af
den ligesom mange har haft af første udgave under
det kliniske ophold i specialet.

Emnet er den traditionelle anæstesi: Bedøvelse i
forbindelse med operation. Andre ligeværdige dele
af anæstesispecialet - intensiv medicin og behandling
af hjerte- og respirationsstop på og uden for hospital
samt kronisk smertebehandling - er ikke behandlet.

Denne udgave har tilføjet et kapitel om postoperativ
smertebehandling: En udmærket basal gennemgang
af akutte smerters fysiologi og behandling fører over
i nogle få konkrete anvisninger i forbindelse med
operation; fx frarådes NSAID præoperativt og æn-
dringer i tarmmotiliteten omtales.

Hele 24 bidragydere, professorer og overlæger i spe-
cialet, foruden en cheflæge og en farmakolog, giver
en tilpas dybde i de enkelte forfatteres behandling af
hvert kapitel.

Legale aspekter ved anæstesiologi

Desuden er medtaget to nye kapitler om anæstesi-
ens historie og legale aspekter af anæstesiholdets
arbejde: dels til daglig, dels ved ulykkelige hændel-
ser og fejl. Sidste afsnit er en ”vejledning” til yngre
læger, der oplever et uventet dårligt og uaccepta-
belt resultat af sin patientbehandling.
Interessant at Anæstesi skulle blive den første lære-
bog, jeg har oplevet behandle sådanne problemer.
Der er ikke længere langt imellem - kommende -
kolleger som får deres første klagesag allerede i
turnustiden: Alligevel lader universiteterne endnu
ikke emnet indgå i det prægraduate pensum.

Alment klinisk relevante emner
Det vellykkede 12 siders kapitel om farmakokinetik
kan benyttes som effektiv repetition også før farma-
kologi-eksamen. Ud over kernepensum er medtaget
et forholdsvis nyt begreb som context sensitive halve-
ringstid med et enkelt eksempel.

En bredere målgruppe vil især få glæde af kapitlerne
om mere almene emner som præoperativ vurdering,
præmedicinering, klinisk observation og monitore-
ring før, under og efter bedøvelse samt forhold ved
komplicerende medicinske lidelser og akutte bedø-
velse. Fx er kapitlet Perioperative komplikationer en
god gennemgang af patofysiologien i vitale funktio-
ner: oxygenering, ventilation, blodtryk, arytmi og
termoregulation.

Evidensbaseret lægevidenskab?
Lærebogen har primært entydige udsagn og anbefa-
lede handlemåder i klinikken. I nogle tilfælde er de
lærdes ueninghed dog fremhævet, fx med en sætning
som „Nogle anæstesilæger anbefaler derfor at ACE-
hæmmere seponeres...“

Ærgerligt at egentlige referencer til videnskabelig
evidens i form af originalarbejder kun forekommer
meget begrænset i litteraturlisten til hvert kapitel.
Det er svært at bruge en „reference“ som fx Miller et
al, Anesthesia, 5. udg., 2000 (som er i 2 bind og på
2877 sider) til ret meget.  I dag burde lærebøger
videregive forfatternes kendskab til originalarbejder
om den voksende andel af behandlingsregimer hvis
berettigelse efterhånden er hævet over Good Old
Boys Sitting Around Table Talking-niveauet.

Enkel og læsevenlig opsætning
Opsætningen er to-spaltet og med de fleste figurer
og tabeller i to farver. Sproget er overbevisende, og
irriterende små- og trykfejl optræder kun i få kapit-
ler. Det letforståelige lærebogssprog gør den veleg-
net som introduktionsbog - også for studenten efter
hendes første kliniske ophold på kirurgisk afdeling.

Det kan anbefales at kigge ind på www.fadl.dk/for-
lag. Her kan tre udvalgte kapitler frit hentes hjem i
pdf-format: Monitorering under anæstesi, Frie luft-
veje, intubation, ventilation og Lokalanæstesi.
Morten G. Poulsen

Debat
KEND DIN RUSVEJLEDER
En russers erindring om rusturen.
Søgen efter det hvide kittel, titel, og hamrende ligegyldig
omsorg for medmennesker gør for at man hæmningsløst
prøver på at komme ind på medicinstudiet. Men jagten
efter titlen MD bliver ikke foræret væk. Man skal gennem
en kort In-Tro-Duktion før man går i gang. Og det er i
virkeligheden forkortelse for reduktion i alt det man tror
man ved. For man ved reelt intet før man går i gang med
medicinstudiet, og slet ingenting før man har været på
rusturen.

Nok træt efter en lang nat på arbejde, dukkede jeg op på
Panum om fredagen kl 09.10, og til min store forbavselse
mødte jeg den første af dem, der kalder sig rusvejleder. Et
forvirret menneske der skulle vise mig frem til mødestedet.
Han spurgte mig om mit holdnummer. Jeg mente at have set et

1 tal, et eller andet sted på papirerne og blev derfor henvist
til hold 101 sommer.
”Nej, sikke mange søde mennesker. Dem vil jeg godt være
i klasse  med.”
Jeg gjorde mit bedste for at lære alle navnene og frugter
osv.
Aktion: Min første konversation med livet på Panum hvor
alt kan lade sig gøre. Jeg var gået forkert.
Stop
Panik
Aktion: Der gik gang i frugtkurven igen og mødet med
min rigtige klasse startede. Jeg blev modtaget af nogle og
tyve glade russere.
Sjov og spas, lærerige foredrag og en hel masse spæn-
dende mennesker.
Stop.
Aktion: En underlig følelse har det med at brede sig i
maven når man møder sin rusvejleder. Måske det er fordi

man tror, at man har set det hele. Men nå, nej. Ikke før man
møder sin rusvejleder. Eller endnu bedre, at nævne dem
ved navne: George Michael, Van Dam, William Wallace,
Mester madmor, super navnehusker, hr. ambassadør,
overlægen, de to andre der kunne forvandle alt til alt
andet, som for eksempel drenge til piger osv. Nu må jeg
endelig ikke glemme den bulgarske præst, og
breakdanceren. Alle sammen klare til at vise dig hvad det
indebærer at være en rusvejleder, og at komme i gang. Og
alt det andet.
Stop
Aktion: Jeg glemte det vigtigste, nemlig at hvad en
rusvejleder er og hvor de kommer fra? For man har ikke en
jordiske chance for at overskue dem på sådan en kedelig
tur, med nul scoring, nul fest og absolut intet druk.
Før du læser videre, bør du vide at man risikerer at miste
forstanden på sådan en tur. At se knægte iført sort læder-
frakke og solbriller rende og hoppe på vægge, piger der
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bander som havnearbejdere, folk der render halvnøgne i
frostvejr, og drenge med mælkeallergi der elsker at slikke
yoghurt ved højene.
Rygterne siger at rusvejlederne i virkeligheden er væsner
sat sammen af de døde russeres kropsdele for bagefter at
blive helliget med panumånden. De kan også læse medi-
cin, men hvad end du foretager dig, PRØV ALDRIG PÅ
AT OVERGÅ DIN RUSVEJLEDER. De bevæger sig jo
altid i grupper der er sammensat af en våbenbærer, der som
regel hedder det samme som en skuespiller, søde piger der
kan bestikke, nogen der kan overtale en til alt og mindst
to shootfighters. Og hvis du var så uheldig at prøve på at
overgå dem, så lad dem aldrig fatte mistanke og bliv ved
med at holde masken.
De har svaret på alle spørgsmål. De kender alt mellem
gulvet og loftet på Panum, læser politiske manifester til
dagligt. De kan endda huske filmreplikker udenad. ”Sons
of Scotland. I am William Wallace.”
Stop

Aktion: Og hvor de kommer fra er afhængig af tiden. Midt
på Panum, hvor den 4. dimension hersker, findes
Kilimanjaro. Ifølge rusbogen prøvede en flok russer, for
mange år siden, at penetrere denne del, men endte med at
forvilde sig og vendte aldrig hjem. Det var disse unge der
for første gang lagde organer til de første rusvejledere.
Traditionen tro, må alle russer, ligesom den dag, rende
efter deres vejledere til steder, det tager tid at komme til.
Og derefter lægge kropsdele og bløde organer til, per
kommando.
Det, der gør det hele sjovere er de aktiviteter der lægger
skjul på dette handling. At lede efter noget i tusmørke ude
på marken, at prøve på at tømme en sø, og binde sit hoved
med skraldeposer til man bliver blå i hovedet, for derefter
at gå på natløb.

Ellers går man rundt og leger læger uden grænser, påtvinger
livreddende førstehjælp på grimme dukker, eller spiser rå

hvidløg. For ikke at glemme alle de foreninger, læger og alle
de andre der giver nyttige informationer.

Men to ting kan alle dem der russer og alle dem der
russede blive enige om. Det første at lige meget hvor
dårligt det kan komme til at gå på sådan en tur, kan det
blive værre. Og lige meget hvor mærkelige rusvejlederne
kan være, kan de blive værre. Og det andet at det er en af
de eneste hændelser i ens liv der både er fantastisk sjovt,
eksplosivt spændende, mesterlig lærerigt, og hvor man
har lyst til at deltage i alt. Og alt det ville aldrig kunne
lade sig gøre uden at nogle medstuderende godt gad
bruge noget af deres fritid på os russer, selvom de synes
det er sjovt. Som sagt er de flammen på fyrtårnet der viser
os vejen gennem et hav af informationer der kan skabe
problemer for en lille russer.
Skrevet af: Nima Kalbasi
02-09-01
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PPRREESSEENNTTEERREERR  
Scorebog anno 2001/02 

 

Fotograferingen ligger fra man 10/9 - fre 14/9,  samt ons 19/9. 
Sted: foran studenterklubben på Panum. 

Nogle af fotograferingerne ligger ret tæt, så det er vigtigt at tiderne overholdes. (betyder: 
kom gerne lidt før). 

 
Som noget nyt i år, skal der efter fotograferingen udfyldes navne- og adresselister. 

Derudover skal der ved samme lejlighed bestilles og betales for scorebogen. Pris 50,- 
Dette vil helt sikkert skabe kaos og forvirring, men det må i bære over med. 

Fordelen ved dette er: hurtig udgivelse af Scorebogen. 
 

Og så lige så alle er med: Hvis du er interesseret i at købe, medbring da blot 50 kr. 
 
Fase I   
1. sem. 108, 109, 110, 111  man 10/9  12.00  

112, 113, 114    man 10/9   12.30   
 101, 102, 103, 104,             tirs 11/9   11.00  

105, 106,107  tirs 11/9   11.30  
2.sem.  201-204  tirs 11/9   10.15  
 205-207  tirs 11/9 12.00  
 208-209  tirs 11/9 12.30  
3. sem. 303, 304, 307, 308 man 10/9  11.00  
 301, 302, 305   tirs  11/9   13.00 

306, 309        tirs 11/9  13.20  
4. sem. 401-403  man 10/9  10.00   
  404-405  man 10/9  10.30  

406-409  fre  14/9   10.30 – 11 (OBS før undervisning.) 
5. sem. 501-503  ons 12/9  12.00  
 504-505   ons 12/9 12.30  
 506-509  ons 12/9  11.30 – 12  (OBS før undervisning)  
6. sem. 601-604  ons 12/9 10.00  
 605-607  tirs 11/9 14.00 
 608, 609  tirs 11/9  14.20 
Fase II 
 
7. sem. KKA 1-4 + Næstved fre  14/9   12.00    
 KKK 1-5  fre  14/9 13.00   
 KRH 1-7  fre  14/9 13.30  
8. sem KRH 1-5  man 10/9 16.00 
 KRH 6+7  ons 19/9 12.00 
 KKK 1-5  ons 19/9 12.15 
 KKA 1-4  ons 19/9 12.30 
9. sem KRH 1a-d + KRH 2a-e ons 12/9 15.45 
 KKK 1a-d + KKK 2a-e ons 12/9 16.00 
 KKA 1a-e + KKA 2a-e ons 12/9 16.15 
10. sem  KRH 1-4   fre  14/9 14.00 
 KKK 1-4  fre  14/9 14.20 
 KKA 1-4  fre  14/9 15.00 
11. sem.    tirs 11/9 16.00 
12. sem   tors 13/9 12.00 
13. sem   fre 14/9 16.00 
 
Andre Studenterklubben  man 10/9  17.00 
 Filmklubben  fre 14/9  12.00 
 Semesterfri efter 6. fre 14/9 14.30 
 semesterfri efter 7. fre 14/9 15.30 
 Andre semesterfri  fre 14/9 15.45 

 

Hvis dit hold ikke er med, eller har 
fået tildelt en uhændsigtsmæssig tid,  
kontakt mig da på:  
 
Aunegaard@yahoo.dk   eller 
 
Tlf. 21 29 13 90    (Morten 
Henriksen) 
 
Så finder vi et bedre tidspunkt. 
Andre basisgr. er også meget 
velkomne 
God Fornøjelse 

SCOREBOG


