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Efteråret i Filmklubben
Foruden filmklubbens almindelige filmaftener om tors-
dagen præsenteres her med to forrygende film- og fest-
aftener.

Torsdag den 11. oktober:
Temafest - Prom Night på Panum

Film: "Fast Times on Rigdemont High" og
"Grease"

Maratonaften

Film: "Shrek", "Event Horizon", "Bridget Jones Diary" med flere.

I alt vises fem film indtil tidligt fredag morgen, så medbring
gerne sovepose, dyne og hovedpude. Ud på natten serverer
filmklubben natmad.

Torsdag den 8. november:

Vi ser frem til at se Jer alle sammen allerede på torsdag, hvor filmklubben
viser "Almost Famous" - en film om og med masser af fed 70'er musik, i
fremragende DVD-kvalitet.
Se desuden resten af Filmklubbens efterårsprogram inde i bladet.
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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: Filmklubben P8'n

Onsdag:
MOK nr 3 , årgang 34 udkommer

Torsdag:
20.00 Filmklubben P8'n åbner sæsonen
med "Almost Famous"

Fredag:
14-16.30 MSR afholder Bogmarked

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN
OG UDVALG:

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

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

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

Klinikudvalget Københavns Amt
KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon 44 88 33
71
Birthe Brogaard, sekretær
Susanne S. Pedersen, sekretær
Stud.med. Marie Bønnelycke (7.-9. semester)
Stud.med. Nanna Borup Jensen (10.-13. seme-
ster)
Træffetid: mandag-fredag 10.00 - 14.00

MØDE 01-10, STUDIENÆVN FOR
MEDICIN MØDEDATO 27. JUNI
2001 STED LILLE MØDESAL,
PANUM INSTITUTTET
TilstedeFinn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (til kl.
16.30), Henrik Frederiksen, Bjarke Brandt Hansen,
Poul Jaszczak, Anders Klahn, Thomas Erstad (suppl.
for Lene Krenk), Shruti Mathur.
Endvidere deltog Leif Christensen (studie-
administrator) (fra kl. 16), Jes Braagaard  og Gordon
Jehu (studievejl.), Grete Rossing.
Under pkt. 5b og delvist pkt. 6 deltog endvidere
dekan Hans Hultborn og institutleder Jørgen
Warberg, Medicinsk Fysiologisk Institut.
Afbud Pernille Due, Lene Krenk.
Fraværende Niels Høiby.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 01-09
4. Studieplan

a. Medicinsk kemi – 1. semester
b. Semesterudvalg
c. Metodekursus
d. 3.-5. semester
5. Medicinsk Fysiologi - Cellebiologi
a. Lærebøger
b. Undervisningsplanlægning E-2001 og flg.

semestre
6. Afvikling af skriftlige eksamener sommer

2001
7. Meddelelser
8. Eventuelt

Poul Jaszczak indledte mødet med at byde velkom-
men til dekan Hans Hultborn og institutleder Jørgen
Warberg, Medicinsk Fysiologisk Institut, der var in-
viteret til at deltage i drøftelserne af pkt. 5b samt
dele af pkt. 6.
ad 1 Godkendelse af dagsorden

Poul Jaszczak foreslog, at man af hensyn til
Hans Hultborn og Jørgen Warberg behandlede pkt.
5b samt del af pkt. 6 før øvrige punkter. Dagsorden
herefter godkendt.
ad 5 Medicinsk Fysiologi – Cellebiologi

Bjarke B. Hansen orienterede om utryg-
heden blandt de studerende, som var nervøse for, at
deres uddannelse på grund af aflysning af undervis-
ningen i medicinsk fysik på 3. semester og efterføl-
gende holdundervisningen i biofysik på 4. semester
ikke bliver god nok og de studerende dermed bliver
dårlige læger. – Anders Klahn tilføjede at der endvi-
dere havde været aflysning af holdundervisning i bio-
fysik på 2. semester. Undervisningen var erstattet af
forelæsninger, hvilket man ikke fandt fyldestgørende.

Jørgen Warberg beklagede meget, at det
havde været nødvendigt at konvertere hold-
undervisning til forelæsninger men understregede,
at det fra alle basalfag var meldt ud, at der ville
opstå problemer med rekruttering af undervisere, og
at man fra fysiologifaget havde informeret studie-
nævnet om de manglende undervisere til eksamina-
torier biofysik 3-4 uger før starten af undervisnin-
gen. – Faget havde i løbet af foråret rekrutteret ca.
90 eksterne undervisere, hvilket alligevel ikke kunne
dække behovet. Instituttet fandt, at fremstillingen i
pressen var ukorrekt og sensationspræget. Lærer-
staben har været frustreret og følt sig svigtet og
unfair behandlet af fakultets- og studieledelsen.

Hans Hultborn fandt, at lærerstaben på Fy-
siologisk Institut havde ydet en stor indsats for at
prøve at afhjælpe problemerne – dette fremgik ingen
steder i diskussionen. – De af Fakultetsrådet pålagte
besparelser var andre basalfag imødekommet på et
ret tidligt tidspunkt – fysiologifaget var ikke frem-
kommet med et forslag til besparelser. Udmeldingen
om de manglende undervisere burde have været frem-
sat tidligere. Indkaldelse af repræsentanter for de
studerende med henblik på en drøftelse af situatio-
nen kunne have medvirket til at mindske proble-
merne. Hans Hultborn fandt, at ledelsen på Medi-
cinsk Fysiologisk Institut ikke havde fungeret opti-
malt, og at en bedre kommunikation institut/studie-
leder/studienævn og institut/holdrepræsen-tanter
imellem var en forudsætning for at lignende situatio-
ner ikke opstod.

Det blev oplyst, at den hidtidige formand
for Medicinsk Fysiologisk Instituts undervisningsud-

valg havde trukket sig fra posten og at en ny ville
blive udpeget på et møde torsdag d. 28. juni 2001. –
Det blev fastslået, at det var af afgørende betyd-
ning, at der blev etableret kontakt mellem studie-
nævnet og formanden for undervisningsudvalget og
mellem holdrepræsentanter og formanden for
undervisningsudvalget.

Studienævnet udtalte sin påskønnelse af det
enorme arbejde de fastansatte undervisere har ud-
ført/udfører for at mindske problemerne mest mu-
ligt.

ad 6 Afvikling af skriftlige eksamener sommer
2001

Poul Jaszczak meddelte indledningsvist, at
studieadministrationen ville udarbejde en skriftlig
instruks vedrørende udarbejdelse af opgaver og af-
vikling af eksamen. Instruksen skal bl.a. indeholde
tidsterminer og regler vedr. korrekturlæsning, til-
stedeværelse under eksamen m.m.

Forløb af eksamen i medicinsk fysiologi.
Opgavesættet ved den netop afholdt eksamen havde
været behæftet med fejl. De studerende var i løbet
af eksamensdagen blevet afbrudt op til 5 gange med
meddelelser om rettelser og korrektion af rettelser.
– Formanden for eksamensudvalget havde sendt
meddelelse til eksaminatorer og censorer om proble-
merne og anmodet om at der blev taget hensyn til
disse ved retningen af opgaverne. Dekanen og studie-
lederen havde ønsket at eksaminatorer og censorer
blev gjort bekendt med de indkomne klageskrivelser,
hvilket var sket. Studienævnet forventer en tilbage-
melding fra instituttet.

Jørgen Warberg beklagede det yderst uhel-
dige forløb. At det blev nødvendigt med korrektion
af rettelser måtte bl.a. tilskrives, at kommunikatio-
nen gik fra en fagperson til en ikke-fagperson som
skulle videregive oplysningerne, hvilket var uhel-
digt. - Jørgen Warberg kunne i øvrigt oplyse, at
dumpeprocenten havde været under 10.

Studienævnet besluttede, at eksamensklager
skulle realitetsbehandles hurtigst muligt. Endvidere
blev det besluttet, at hvis en studerende ønskede en
omeksamen eller var dumpet ville deltagelse i ordi-
nær eksamen i fysiologi ikke tælle som et eksamens-
forsøg.
ad 2 Personsager
En studerende havde på dagen for tidsfristens udløb
afleveret en afløsningsopgave til sekretariatet med
meddelelse om, at også vejleder havde modtaget et
eksemplar. Det havde efterfølgende vist sig, at op-
gaven ikke var færdig. Studienævnet besluttede, at
da den studerende ikke havde søgt om forlængelse af
fristen for aflevering af opgaven ville den afleverede
version danne grundlag for eksamination og bedøm-
melse.
En ansøgning om tilladelse til at aflevere afløsnings-
opgave på engelsk blev imødekommet.
Der var modtaget henvendelse fra 2 studerende, som
ved tentamen i basal humanbiologi og medicinsk kemi
ikke havde fået udleveret samtlige sider i opgave-
sættet. – Studienævnet besluttede under hensynta-
gen til det aktuelle forløb at tilbyde en mundtlig
tentamen, såfremt sagsforløbet vil kunne verificeres
af de tilsynsførende eksamensvagter. – Det blev un-
derstreget, at afgørelsen ikke var præcedensskabende.

Styrende organer

Redaktionelt
MOK BEKLAGER!!!
I sidste uge slagtede redaktionen, i et meget
uopmærksomt øjeblik, indlæg fra PUC, Kristne  Me-
dicinere, Sexekspressen, Filmklubben og et fodbold-
hold, der søgte spillere.
Det beklager vi overordentlig meget. Den skyldige
er blevet straffet... også han siger undskyld.
MOK-red/Jon

MOK PÅ NETTET
MOK er som sædvanlig klar tirsdag
morgen/formiddag online på:
www.studmed.ku.dk/mok
Din chance hvis papirudgaven er
revet væk

DEADLINE ER STADIG
KL 12.00
Husk at deadline er kl 12.00, ikke
12:34, 13:07 eller 14.45. Det er altså
ikke så svært.
Ligeledes optager vi ikke indlæg på
over 5000 tegn (incl mellemrum).

MOK & STUDIET



4
En studerende havde søgt klinikophold ved et af ho-
spitalerne i Københavns Amt med henvisning til at
pgl. havde barn i institution. Da barnet var over
vuggestue-/børnehavealder ønskede studie-
vejledningen studienævnets stillingtagen til evt. al-
dersgrænse for imødekommelse af sådanne ønsker. –
Studievejledningen blev bedt om at udarbejde et
notat, som så vil blive behandlet ved et senere møde
med henblik på en principbeslutning.

ad 3 Godkendelse af referat
Referat 01-09 godkendt.

ad 4 Studieplan
Medicinsk Kemi – 1. semester. Fra forman-

den for 1. semesterudvalget forelå en henvendelse
vedr. medicinsk kemi. På baggrund af den kritik af
undervisningen der havde været rejst fremsatte ud-
valget forslag til tiltag til forbedring af undervisnin-
gen. – Studienævnet fandt, at undervisningen i medi-
cinsk kemi skulle tilrettelægges under hensyntagen
til de studerendes forudsætninger (C-niveau). Studie-
nævnet kunne ikke gå ind for skærpet optagelseskrav
(B-niveau) eller tilbud om genopfriskningskursus, idet
man fandt at dette var at ’skyde over målet’. – Med
henvisning til at en stor del af undervisningen dæk-
kes af ekstramurale lærere foreslog udvalget, at man
ved ansættelsen betingede, at disse havde pligt til at
deltage i 4 lærermøder per semester. Dette med
henblik på koordinering og samordning af undervis-
ningen. – Studienævnet fandt at ekstramurale lære-
res deltagelse i lærermøder burde være en selvfølge.

Semesterudvalgets forslag om etablering af
ekstra forelæsninger og opgave-café vil medføre en
skæv fordeling af fagområderne på 1. semester, hvil-
ket udvalget også selv anfører.
På trods af studienævnets bekymring ved at tage
timer fra holdundervisningen enedes man om at ac-
ceptere, at man som en forsøgsordning konverterede
2 timers eksaminatorieundervisning (10 hold á 2 ti-
mer) til 20 timers opgave-café. Forsøget skal evalu-
eres.
b. Semesterudvalg. Den opdaterede liste blev god-
kendt. Opdelingen af 3.-5. semester mangler. Ifølge
formanden for 3.-5. semesterudvalget skulle der være
fremsendt meddelelse herom.
c. Metodekursus. Der var d.d. modtaget svar på studie-
nævnets skrivelse af 12. juni 2001 vedr. ressourcer
til kurset. Svaret vil blive udsendt til studienævnets
medlemmer.
Studievejledningen gjorde opmærksom på, at det ikke
havde været muligt at få de i metodekurset indgå-
ende fag til foretage faglige vurderinger af merit-
ansøgninger. Studielederen ville drage omsorg for,
at der blev udstedt et administrativt påbud om at
foretage disse vurderinger.
3.-5. semester. Tilbagemelding fra OSVAL-udvalget
godtgjorde behovet for de 5 dage som var afsat til
OSVAL på 3. semester.
ad 5 Medicinsk Fysiologi - Cellebiologi
a. Lærebog – udsat fra sidste møde. Studie-
nævnet besluttede at invitere fagenes undervisere
til at deltage i drøftelse af sagen.
ad 6 Afvikling af skriftlige eksamener som-
meren 2001

Studienævnet fandt det aldeles uaccepta-
belt, at opgavesæt var behæftede med fejl, som det
havde været tilfældet for flere af de skriftlige opgavers
vedkommende. Udover stave-/slåfejl har der været
tale om grammatiske fejl og ubehjælpsomme lay-
outs. Ved anvendelse af computer til skrivning af
opgaver burde stavefejl kunne elimineres. – Som
tidligere nævnt vil der blive udarbejdet en skriftlig
instruks vedr. udarbejdelse af eksamensopgaver og
afvikling af skriftlige eksamener.

Der blev gjort opmærksom på, at omfanget
af opgavesættene ved eksamen i miljø- og arbejds-
medicin var meget omfattende i forhold til eksem-
pelvis skriftlig medicin og kirurgi, og at omfanget

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.

* 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

tilsyneladende havde været voksende de seneste
eksamensterminer.
ad 6 Meddelelser

Poul Jaszczak oplyste, at budgetteringen for
2000 havde vist en afvigelse på 4% og at noget tilsva-
rende ville muligvis gøre sig gældende for 2001.
Poul Jaszczak meddelte, at man i Kontaktudvalget
mellem Sundhedsstyrelsen og de sundheds-
videnskabelige fakulteter havde drøftet, hvad der i
forbindelse med udenlandske lægers opnåelse af va-
rig autorisation i Danmark kunne erstatte den nuvæ-
rende kliniske afprøvningsform. Man havde fundet,
at en OSKE med 18-20 stationer ville være mest
operationel og gennemførlig. Udviklingsarbejdet
skulle være en joint venture mellem Aarhus, Køben-
havn og Odense. Aarhus havde desværre set sig nød-
saget til at melde fra og der forelå ingen tilkendegi-
velser fra Odense. Med Knut Aspegren som primus
motor er København gået i gang med udviklingsar-
bejdet, som støttes økonomisk af Sundhedsstyrelsen.
Fra Forenede Studenterråd var modtaget en skri-
velse vedr. socialdemokratiets seneste udspil om
universitetspolitik. Skrivelsen vedhæftet artikel fra
’Ugebrevet Mandag Morgen’ blev omdelt.
ad 7 Eventuelt

Der vil blive afholdt fællesmøde mellem
Studienævn for medicin, Odontologisk studienævn,
studievejledere (medicin og odontologi) samt tuto-
rer forud for rusturen.
Ref.  Grete Rossing

STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
TRÆFFETIDER EFTERÅRET 2001

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

Mandag 15 – 16 16 – 19 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

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

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.

For studerende på gammel
studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6
år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning af
2000:
Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi
og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.
Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,
skal du have bestået eksamen i humanbiologi, celle-
biologi og TAS.
Senest 6 år efter du er begyndt skal bachelor-
uddannelsen (1. – 6. semester) være bestået Senest 6
år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal
kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.
Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at
du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksa-
men i humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.
Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. doku-
menteret sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist
gives dispensation. KOM NED I STUDIE-
VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !

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

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

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!

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

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

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER
For studerende på gammel studieordning vil der være
reeksamens mulighed efter en del af de ordinære
eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse

i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamens-
forsøg i det pågældende fag. Det er ligeledes en
betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op
til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.
Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til
reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.
Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10
dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage
efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig
eksamen.
Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tids-
punkt. Der er derfor ingen mulighed for at få en
sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Li-
geledes er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis
du dumper til en sygeeksamen.
Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er til-
meldt syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget
hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret
senest 3 hverdage efter karakterens opslag.

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

REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven
og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og
ikke nødvendigvis i samme termin
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin
Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
.
EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-
veres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der
valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de ge-
nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger

Studievejledningen
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6
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

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, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num
mer

- angivelse af studietrin og på fase II også
klinikudvalg

- 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

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 undervisningen, hvis
der er en ledig plads på det næste
semester.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit
fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdoms-
perioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal,
venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensa-
tion til gentagelse af undervisningen i det efterføl-
gende 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, hvor-
for du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er
i tvivl !!

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ
1., 2. OG 3. SEMESTER.
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.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-
tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

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

Fase I

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I OG OSVAL II

Husk at fristen for aflevering af
forsider i efterårssemesteret 2001 er
følgende:
OSVAL I - fredag den  28.
september 2001
OSVAL II - torsdag den 27.
september 2001

FØR DET ER FOR
SENT!
I det forgangne semester blev 7 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

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

Studienævnet

Med venlig hilsen
Studievejledningen

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I
Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.
For at få godkendt Førstehjælpskurset
kræves der 100 % fremmøde.
Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE

DU KAN FINDE MANGE NYTTIGE
OPLYSNINGER PÅ VORES

HJEMMESIDE

www.sund.ku.dk

og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henle-
des på, at visse sager, især ansøgninger om merit-
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.

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

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 opmærksom
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.

TILMELDING TIL
EKSAMEN I BASAL
HUMANBIOLOGI FOR 1.
SEMESTER
Da der har været divergerende oplysninger om
tilmelding til eksamen i basal humanbiologi og
medicinsk kemi, vil det være muligt at tilmelde
sig denne eksamen yderligere 14. dage. Dvs. at
det er muligt at tilmelde sig på Studie og
eksamenskontoret indtil fredag den 28. septem-
ber.

STUDIET
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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

OBS OBS OBS OBS

Der er desværre sket en
trykfejl i fase II
lektionskataloget.
Der er IKKE
EFTERÅRSFERIE I UGE 42
som der står på side 20, 62,
86, 100, 124, 142 og 168 i fase
II lektionskatalog, 7- 13.
semester, efteråret 2001.

Fase II

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.

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.

FASE II FEST
Lørdag den 20/10

For alle der har bestået fase I.
Så er den her igen, semesterets bedste fest.
Som sædvanlig med spisning, drinksbar, DJ og
nok også den frækkeste lille happy hour som sidst.
Alle der har lyst til at arrangere er velkomne, ligesom
tilsagn om en dør- eller bartjans udløser en gratis billet.
Der er i alt ca. 50 tjanser i bar og dør.
Vi holder første arrangørmøde onsdag den 26/9
kl. 16.30 i klubben.

NB! NB! NB! NB! NB! NB!
PANUM BIBLIOTEKET HAR ÅBENT om
LØRDAGEN

Fra lør. d.29 september fra kl. 9.00 til 18.00

Studietilbud
TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION

1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)

Tid: Torsdag den 4. oktober 2001 kl. 9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K
Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:

- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til
  retshåndhævelse
  ("Doctors at Risk")
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidligere
OSVAL studerende
Materiale: Udleveres i forbindelse med

undervisningen
Tilmelding: Senest fredag den 21. september,

2001
Postadresse: RCT
Borgergade 13
Post Boks 2107
1014 København K
Telefon: 33 76 06 00
Fax: 33 76 05 10
E-mail: ahh@rct.dk

Kontaktperson: Annette Hart Hansen

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kri-
stendom.

Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige
handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges
som kilde til information om fx etiske og kirkelige
forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred
vifte af arrangementer af forskellig art, som du og
alle andre er velkomne til at deltage i.

Læs om studenterpræstens aktiviteter i semester-
programmet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer
ca. en gang om måneden.

Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20 46
41 93,
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Blegdams-
vej 3B, lokale 15.2.1, 2200 København N.

Ved siden af studenterpræstens kontor findes et
andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro – eller
mangel på samme. Her kan du få et pusterum, ro til
eftertanke, en snak med din gud eller hvad du nu har
brug for. Døren er aldrig låst.

STUDIET

Til pigerne
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Annoncer
DEN SOCIALE SIKRINGS-
STYRELSE SØGER
STUDENTERMEDHJÆLP

De Sociale nævn i Den Sociale Sikringsstyrelse
søger studentermedhjælp hurtigst mulig.

Arbejdsopgaver: Når vi skal afgøre, om en per-
son har ret til pension, får vi læger til at udtale
sig i sagen. Disse lægeudtalelser bliver indtalt
på diktafon. Vi har derfor brug for en studenter-
medhjælp til, at indskrive disse udtalelser i et
word dokument på computeren.
Det drejer sig om ca. 7 timer hver anden uge.
Disse timer skal helst tages torsdag, fredag eller
i weekenden. Der er en anden studentermedhjælp
som også skriver hver anden uge, man kan derfor
bytte dage osv. indbyrdes.

Kvalifikationer: Helst hurtig på tasterne, og
gerne have studeret mere end et år, så man er
lidt inde i termologien.

Løn: Omkring 95 kr. i timen, afhængig af hvor
længe man har studeret eller arbejdet indenfor
det offentlige.

Skriv en ansøgning til Jeanette Haar Larsen på
jhl@dss.dk, og fortæl lidt om dig selv.

BØGER:
"HISTOLOGI" af Finn Geneser fra anno 1999
købes.
Interesseret?
God pris gives!
Ring: 33159922 eller mobilos 51906635.

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 ok-
tober måned.

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

Yderlige 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)

LÆSEMAKKER SØGES

Jeg kunne godt bruge en læsemakker til fysio-
logi- samt genetikeksamen for gl. studieordning
her til efteråret. Har du samme behov for lidt
moralsk opbakning samt gennemgang af pensum
som jeg, så ring eller skriv!!
Vi høres
Kristian
28827711
k.teglkamp@mobilixnet.dk

GLEMT MOBILTELEFON PÅ
MDB.

En venlig bruger har indleveret en Mobiltelefon
på MDBs kontor, som er blevet glemt i vores
lokaler.
Hvis du tilfældigvis står og mangler en Mobil-
telefon af mærket Bosch, så kom forbi vores kon-
tor i åbningstiden, hverdage 10-17, og vis at du
kan logge ind på dyret.
Mvh. De flinke vagter

TURNUSBYTTE
Haves:
 Århus Amt 2002  (endnu ukendt start-
tidspunkt).
Ønskes:
Hvad som helst i køreafstand fra København,
(hvilket udelukker Nakskov!)
Med venlig hilsen
June Pejl
Tlf. nr. 35399903

WEBDESIGN-AKUPUNKTUR
Kontakt ønskes til medicinstuderende med erfa-
ring med webdesign og gerne interesse for aku-
punktur.
Henvendelse på tlf. 70 20 71 10

PIT  INFO - MØDE

Torsdag d. 20/9 kl.19.30 i FadL’s mødelokale

Kom og se lysbilleder fra Indien og Tanzania
!!!!!

HUSK: Ved indlevering af kupon
inden den 1. oktober. Maksimum én

kupon pr. person.  Kan indløses i
baren efter kl.19:00

ANNONCER
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MSR
SKABE ÅBNES!
1. OKTOBER 2001 - SKAL ALLE
SKABEBYGN. 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 om-
gang.

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

IMCC
KOM TIL SEMESTRETS
FØRSTE IMCC MØDE
Årets første IMCC møde holdes på onsdag (i aften)
den 19. sep. 2001 kl. 19.30 i FADL’s lokale 1.2.7a.
Der skal bl.a. vælges ny lokalformand og kasserer –
kom og se det spændende kampvalg!! Alle er vel-
komne–husk at alle medicinere er medlemmer af
IMCC!

VIL DU/I UD OG
REJSE MED
STUDIET ?

Så har du muligheden for at få et klinikophold i
troperne med PIT.
Praktikant I troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3 - 6 mdr.'s ophold på hospita-
ler  Afrika, Indien og Sydamerika. Opholdet karakte-
riseres som et udvidet klinikophold, hvor du stifter
bekendtskab med en lang række tropemedicinske syg-
domme, samt følger dagligdagen på et hospital i den
tredie verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og du skal
være væk i minimum 3 mdr. (max. 6 mdr.).
Har dette fanget din interesse så mød op til informa-
tionsmøde, hvor studerende, der har været i tro-
perne vil fortælle dig , om deres oplevelser, krydret
med rejsebilleder, kage og kaffe.
Tilbudet gælder for alle med rejselyst - uanset studie-
trin.
Mødet afholdes torsdag d. 20. september  kl. 19.30 i
FadL's mødelokaler (v. kemigangen).
Har du spørgsmål kan du ringe til Marie på tlf. 39 20
05 23 eller Christina på tlf. 35 35 39 45.
Vi glæder os til at se dig !!!
På vegne af PIT Marie og Christina.
Legat til PIT - ophold
Vær opmærksom på, at hvis du vil ud og rejse i forår
eller efterår 2002, er det nu, du skal søge Kbh.'s
internationaliseringslegat.
Ansøgningsfristen er d. 2.okt 2001, og der er kun
uddeling 1 gang årligt !!!!!.
Ansøgningsskema kan rekvireres på KU's internatio-
nale kontor, fiolstræde 24, 1010 Kbh. K.

IMCC-PROJEKTER I
BRASILIEN MED PUBLIC
HEALTH-GRUPPEN

Quixote-projektet.
Her kan du få mulighed for at arbejde med gadebørn
i Sao Paulo. Du vil arbejde i et hus for børnene og
lave forskellige aktiviteter, såsom kunst-, sport og
madlavningsworkshops. Desuden vil der være mulig-
hed for at deltage i terapigrupper for børnene og
deres familier. Disse grupper er bl.a. tilknyttet pæ-
diatere og psykiatere. Du skal være forberedt på at
møde børn, der er ude i vold, stoffer og prostitution.
Formålet med projektet er at få børnene væk fra
gaden og skabe et nyt netværk for dem. For at kunne
deltage skal du kunne tale portugisisk nogenlunde.
Det er underordnet, hvilket semester du går på. Der
er ingen faste rotationer, og dine udgifter til ophol-
det vil være transport + 200 US$.
Malnourished Children-projektet.

Dette projekt sigter mod, at den medicinstuderende
i samarbejde med pædiatere og sociale arbejde skal
diagnosticere og behandle underernærede børn. Des-
uden skal den medicinstuderende assistere i under-
visning om ernæring og deltage i terapiforløb, der
bl.a. omhandler psykologi og beskæftigelse. Det hele
foregår på ”Centre of Recovery and Nutritional
Education of Malnourished Children” i et af Sao
Paulos fattige områder. For at kunne deltage skal du
kunne tale portugisisk nogenlunde. Det er underord-
net, hvilket semester du går på. Der er tre rotatio-
ner af en måneds varighed,og dine udgifter til ophol-
det vil være transport + 300 US$.

Tropical Diseases in Brazilian
Amazon.
Projektet løber over to måneder. I den første måned
vil man blive introduceret til tropesygdomme på
universitetshospitalet i Sao Paulo. Derefter skal man
i en måned assistere en lokal læge i hans arbejde i
den brasilianske Amasonas, nær Santarem. Du skal
have overstået 8. semester og kunne tale flydende
portugisisk eller spansk og det er en god idé at have
en vis erfaring med tropesygdomme. Eksempelvis
have taget tropekurset, der foregår på Københavns
universitet i august måned. Rotationerne er i juli/
august og januar/februar. Sidste frist for ansøgning
til januar/februarrotationen 2002 er 1. oktober. Ud-
gifter er transport (dette inkluderer også turen fra
Sao Paulo til Santarem) + 150 US$

Hvis du er interesseret, så kig i Brasiliensmappen på
IMCC-kontoret eller kontakt Kristina
(stinte@mdb.ku.dk) eller Marie (fridberg@mdb.ku.dk)
for yderligere informationer.

BETALING AF FADL-
KONTINGENTET
FADL’s sekretariat har den 17. september år 2001
bedt BetalingsService om, at udsende girokort til
FADL’s medlemmer.
Kontingentet andrager kr. 725,00 for perioden l.
august år 2001 til 31. januar år 2002. Kontingent-
størrelsen er identisk med l. halvår år 2001. Nye
medlemmer af FADL vil blive opkrævet 775,00 kr.,
da kontingentet er indeholdt et indmeldelsesgebyr
på kr. 50,00. Betalingsfristen er fastsat til den l.
oktober år 2001

FADL
De medlemmer, som er tilmeldt BetalingsService
vil blive trukket 725,00 kr. på deres respektive
konti den l. oktober år 2001.
FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2002 – Skal din
forsikring ændres !!
Som det fremgår af nedennævnte tekst udsendes
giroopkrævningerne for forsikringsordningen i novem-
ber måned – med sidste betalingsfrist den 3. de-
cember år 2001.
Hvis du ønsker at ændre ”din forsikringsdækning  –
bedes du venligst give besked til sekretariatet se-
nest den 15. oktober år 2001. Dækningsgrader,
priser m.v. vil snarest blive oplyst i MOK

Som du måske er bekendt, at det kun muligt at
ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i
forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at
ændre forsikringsdækningen til et højere niveau igen-
nem hele året.
DE MEDLEMMER, SOM ER I
KONTINGENTRESTANCE SIDST i
OKTOBER MÅNED VIL IKKE BLIVE
OPKRÆVET FORSIKRINGS-
PRÆMIEN FOR ÅR 2002
Husk at betale dit kontingent til tiden – hvis du
ønsker at være omfattet af forsikringsordningen for
år 2002

INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 – 10/9-2001 – 16/9-2001

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 8 9 6 7 12 16 14 72
Udækkede vagter 3 2 0 4 4 1 0 14 19
Opskrevne 4 4 0 0 0 10 9 27

Aften 15-23
Bestilte vagter 15 12 15 12 17 15 9 95
Udækkede vagter 1 0 2 0 1 0 0 4 4
Opskrevne 14 11 10 9 16 23 25 108

Nat 23-07
Bestilte vagter 15 15 14 19 21 18 15 117
Udækkede vagter 6 1 1 4 5 0 0 17 14
Opskrevne 2 11 12 10 10 12 6 63

Bestilt i alt 38 36 35 38 50 49 38 284
Udækket i alt 10 3 3 8 10 1 0 35 12
Udækkede vagter i %

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede
SPV-vagter.
Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.
Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.
Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har
været.

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 - 10/9  2001 – 16/9-2001

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Arbejdsløse hold 1 0 1 3 3 3 3 3
Planlagte vagter 18 18 18 18 18 18 18 126

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Mandag 16-17
sr@fadl.dk Onsdag 16-17

Torsdag 16-17

Sissel: Mandag 14-16
ss@fadl.dk Tirsdag 14-16

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

Søren Rasmussen & Sissel Skovgaard
Vagtchef                       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.

HUSK at bare fordi
udsigten ikke ser

god ud, kan der
stadigvæk komme

en hel del

Tegnforklaring:

= Rigtig gode chancer.  = Gode chancer.

 =Mindre gode chancer.  = Dårlige chancer.

VAGTBUREAUET
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KONKURRENCE
Vinderen af kryds og tværs konkurrencen i semester-
hæftet blev Assia Bada. Kodeordet var neurologi.

SPV KURSUS
Husk at tilmeldingsfristen for efterårets SPV kurser er
1. oktober.

VAGTBUREAUETS
FINANSSEKTION OM DIN
PRIVATØKONOMI
Hvor ser jeg, hvor meget jeg har tjent i
forhold til SU-fribeløbet ?
Når du skal beregne, hvor meget du må tjene i resten
af år 2001 uden at skulle tilbagebetale SU, skal du
finde din seneste lønseddel frem. Det beløb du skal
regne som det optjente i dette år, er beløbet i rubrik 13
plus rubrik 14 minus rubrik 16 nederst på lønsedlen.
Heri er indregnet feriepenge. Er du tæt på fribeløbs-
grænsen, læs da nedenfor artiklen „SU-finten“ og få
mulighed for at tage min. 30 vagter yderligere i år. Der
er stadig ledige vagter på chancen hver dag !
Endvidere anbefales det at besøge sitet www.su.dk,
hvor du kan beregne fribeløb etc.

SU-finten
Er du ved at have nået SU-fribeløbet, men vil gerne
have mulighed for at tage flere vagter i år 2001? Så er
SU-finten lige noget for dig. Læs her, hvordan du i år
2001  kan tjene 39.670 kr. over SU-fribeløbet og sam-
tidig  undgå at tilbagebetale SU. Løsningen hedder en
kapitalpension.

På en kapitalpension kan i år 2001 indsættes 39.670
kr. Indbetales din løn direkte fra Vagtbureauet på din
kapitalpension, indgår beløbet ikke i dit SU-fribeløb.
Indbetaler du selv penge på din kapitalpension, vil
beløbet indgå i dit fribeløb.
Hæves en kapitalpension før pensionsalderen nås,
betales en statsafgift på 60%, hvilket selvsagt er
dyrere end din nuværende trækprocent og AM-bidrag.
Det er dog langt billigere end at tilbagebetale SU !

Du har nu følgende muligheder for de
opsparede penge på kapitalpensionen:
Hæve pengene efter endt studietid og betale statsaf-
giften på 60%. Hæver du pengene mens du er SU-
berettiget, tæller beløbet med i SU-fribeløbet.
Lade dette være starten på den privattegnede pen-
sion, du alligevel vil tegne kort tid efter din turnustids
ophør.
Alle banker tilbyder kapitalpensionsordninger. Man vil
normalt kunne vælge imellem flere forskellige
opsparingsmuligheder. Enten almindelig opsparing el-
ler obligations-/aktiebaseret opsparing med mulighed
for højere forrentning, men også med større risiko.

Vær opmærksom på følgende: Sygedagpenge og fe-
riepenge kan ikke indsættes på en kapitalpension. Det
kan tage et par uger at åbne en kapitalpensionskonto,
hvorfor du snart skal i gang, hvis du vil benytte dig af
denne mulighed i år 2001.

Interesseret ? Kontakt en medarbejder i Ekspeditionen
på Vagtbureauet. De vil kunne besvare dine spørgs-
mål.

UNDERVISER SØGES TIL VT-
KURSET
Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 4.
Du skal kunne undervise på næstkommende
semesters kurser, begyndende i februar år 2002.
Pensum
Modul 4 omhandler følgende:
Psykisk pleje, nødbehandling af patienter med hjerte-
eller respirationsstop, og pleje af børn.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring og/eller er
børneventilatør, er dette naturligvis en fordel.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca. kr. 268,-
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes ca. fem VT-kurser pr. semester.
Fjerde modul falder normalt på lørdage i tidsrummet
12.00 - 17.00

Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til vagtchef Søren Rasmus-
sen og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. oktober 2001 kl.
12.00 på Vagtbureauet.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillin-
gen, er du meget velkommen til at kontakte Søren
Rasmussen på telefon 35 24 54 04.

SPV HOLD 1601 PÅ
KRÆFTENS BEKÆMPELSE
søger 2 nye medlemmer til indsupplering. Vi er et lille
hold på pt. 4 medlemmer, der varetager interviews og
blodprøvetagning i forbindelse med et case/kontrol
studium om kræft i hjernen på Kræftens Bekæmpelse.
Arbejdet består i at kontakte cases og kontroller, og
derefter forestå interview og blodprøvetagning, hyp-
pigst i hjemmet. Transport foregår i firmabil fra Kræf-
tens Bekæmpelse på Strandboulevarden. Sammen med
FADL i Odense og Århus dækker vi hele Landet. Her
fra København sørger vi for alle interviews øst for
Storebælt. Timetallet er meget varierende, ca. 2

LØNSEDLER !!
Lønsedler skal være Vagtbureauet i hænde senest d.
20. i måneden. Er dette ikke en hverdag, er afleverings-
frist sidste hverdag inden d. 20. i måneden. Lønsedler
skal afleveres på Vagtbureauet eller i postkassen uden-
for Panums Hovedindgang, begge steder senest kl.
24.00 på ovennævnte dage. Der kan ej dispenseres
herfra. Lønsedler skal afleveres efterhånden som de
bliver udfyldt.
 Forskud udbetales kun den 2. tirsdag i måneden. For-
skud kræver personligt fremmøde på
Vagtbureauet med henblik på udfyldning af skema
samt aflevering af lønsedler. For medlemmer på hold
skal  kopi af styrkelisten medbringes. Udbetaling af
forskud pålægges et gebyr på kr. 25,-
 Vagtbureauet gør endvidere opmærksom på, at det
under ingen omstændigheder er tilladt at gemme løn-
sedler fra vagter afholdt i år 2001 med henblik på
udbetaling i år 2002. Vagtbureauet er ifølge loven for-
pligtet til at indberette al vagtløn fra år 2001 som A-
indkomst i år 2001, hvilket Vagtbureauet gør. Dette
selvom lønsedler afleveres efter årsskiftet.
Såfremt du måtte være tæt på grænsen for SU-fri-
beløbet, henviser Vagtbureauet til artiklen
„Vagtbureauets Finanssektion om din Privatøkonomi“

Med venlig hilsen
 Anders Dyhr Toft
FADLs Vagtbureau København

interviews pr. uge. Der må påregnes ekstra vagt-
belastning i efterårssemestret.
Krav: Du skal kunne tage blodprøver

Du skal have kørekort
Du skal kunne deltage i ansættelsessamtale
25. sep. kl. 15.00
Yderligere oplysninger: Holdleder Ida

Ebbensgaard, tlf. 39 40 16 99, efter kl. 18.
Ansøgningsfrist: Fredag d. 21. sep., kl. 12.00 til Vagt-
bureauet

2 NYE VIKARER SØGES TIL
FADLS BLODPRØVETAG-
NINGS HOLD PÅ
RIGSHOSPITALET.
Fra oktober måned søger vi 2 nye vikarer  til hold
1602.
Som vikar kommer du til at dække vagter som holdets
øvrige medlemmer ikke kan tage fra tid til anden.
Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekender og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidigt.
Hvis du gerne vil være helt vildt dygtig til at tage
blodprøver, og er fleksibel mht. at tage på vagt med
kort varsel, er dette hold lige noget for dig!
Krav:
- Du skal være på fase II
- Du skal kunne tage blodprøver
Oplæring:
2 lønnede følgevagter af ca. 2 timer, samt en introduk-
tion på afdelingen.
 Ansøgningsfrist: Mandag den 24. sept. 2001 kl. 12.00
til VB

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB eller
holdleder Christian, tlf. 3810 3772
HOLD 3302
-det flyvende børne - vt - hold søger  3
medlemmer.
Vi har førsteret til børn (BVT-vagter) på Rigshospitalet,
hvorfor vi kan garantere næsten 100%, at du kommer
på vagt, når du er skrevet op. Vores børn er søde og
nuttede, og der er god opbakning fra  og godt samar-
bejde med sygeplejeskerne. På holdet er vi søde men-
nesker alle sammen, som tager hensyn til hinandens
små behov og særheder.

-Du skal være børnevt’er, eller have min. 150 vt -
timer, og tage det førstkommende børne - vt -kursus.
-Du skal kunne tage min. 4 vagter pr. mdr.

Er du interesseret, eller har du bare et lille spørgsmål,
er du velkommen til at ringe til  holdleder Camilla
Thomsen tlf. 77 30 34 12 eller til Lone på VB tlf. 35 24
54 05. Vi glæder os til at høre fra dig.

INTENSIVHOLD 4102
søger et nyt medlem til afd. 542 KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.
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Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
At kunne arbejde selvstændigt - typisk med ansvar
for en patient.
At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling - såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
Har bestået farmakologi.
Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
Er selvstændig, fleksibel og engageret.
Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).
Oplæring : September
Vagtstart : September/oktober - eller efter aftale.
Ansøgningsfrist :
Ansøgningen skal være på vagtbureauet mandag 17.
september 2001 kl 12.00.
Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Anja Pedersen # 33211222.

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

HÆMODIALYSE - 4202
Herlevs hæmodialysehold

Har du lyst til:
- mere selvstændighed på dine vag ter
- tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
- bedre løn
- at være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
- at blive en rasende dygtig kliniker
- at blive en haj til at stikke
- at være fri for nattevagter.

Vi er et lille hold på 10 medlemmer, der fungerer som
bufferhold på Herlevs hæmodialyseafdeling og får
hver måned et varierende antal planlagte vagter, pri-
mært aften- , weekend- og vagter i ferierne.
Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det. Efter
1000 hæmodialysetimer kan man gå på pension og
tage 4 vagter pr. vagtplan.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-
3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studenter i vagt samtidig, og vi har et
glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15.00 og 15.00-22.30,
lør: 7.30-15.00 og søn. 15.00-22.30.

Krav: - min. 200 VT-timer. Har du mindre
timer, så søg alligevel.
- fase II, afsluttet 6. sem.
- bestået farmakologi indenfor 1 år
- 8 vagter/mdr

- at du er flink og fleksibel, og villig til at indgå i et
samarbejde med afdelingen, til fordel for begge parter.

Oplæring: 10 lønnede følgevagter med syge
plejerske/student, lige efter sidste
eksamen.

Ansøgningsfrist: Mandag den 24. sept. 2001 kl. 12.00
på VB.

Ansættelsessamtale: På afdelingen .

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann tlf. 38862201 eller 51901001.
Og husk så: Herlev hospital er kun 25 minutter fra
Panum på cykel.
Udfordrende og fleksible vagter tilbydes

HOLD 4301 PÅ
NEONATALKLINIKKEN PÅ RH
-søger 2 ventilatører.
Vi tilbyder:
- Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang
og blodprøvetagning af 2-4 børn.
- Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi
ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter.
 Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker,
laboranter o.a. ansatte i afdelingen.
Holdmøder med spisning og hygge.
Kvalifikationer:
- Min.400 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1.
prioritet.
-Har du ikke VT-II skal du melde dig  til førstkom-
mende kursus.
-Ansøgere  med Neonatal/børne
erfaring foretrækkes.
Oplæring:
Normalt 5 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter
med sygeplejerske (lønnede)
Blodprøvetagning med laborant (ulønnet)
Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter.
Herefter ca. 4 vagter om måneden.
Ansøgningsfrist: Mandag den 8. oktober  2001 kl. 12.00
til Vagtbureauet..
Yderligere oplysninger: Holdleder Mette Gyhrs 28 22
87 67.
Ansættelsessamtale med kvalificerede!

HOLD 4402 PÅ
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RIGSHOSPITALET
-søger 1 nyt medlem til indsupplering  i
oktober.
Vi er: Et permanent vt-hold på afdeling 4141 på Riget.
Holdet er stabilt og velfungerende, og har  været ak-
tivt på afdelingen i mere end 10 år. Vi dækker AV og
NV i hverdagene, hele døgnet i weekenden.

Vi tilbyder: Et selvstændigt og varieret studiejob, som
giver mulighed for at træne en række basale
kliniske færdigheder, men også for at stifte bekendt-
skab med højt specialiseret og avanceret behandlings-
udstyr. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
Observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Indgift af forskellige IV væsker og blodprodukter.
Udtagning af blodprøver og div. dyrkninger.
Forbindings- og drænpleje.
Dialysebehandling inkl. peritoneal- og hæmodialyse
(Prisma).
Elektronisk observationsskema/kardex (PDM)

Vi kræver:
At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter.
At du tager: Min.25 vagter i alt de første 3 måneder,
min. 6 vagter pr. måned det første år. Efter et  år er
det muligt at gå ned i vagter („gå på pension“).
At du har 400 VT-timer.
At du har bestået fysiologi.
At du er indstillet på at tage 4 aflønnede følgevagter.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på
holdet i mindst et år.

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.
Yderligere oplysninger: Kontakt Jakob Hjorth Nielsen
(tlf. 23 83 69 66).
Ansøgningsfrist: Mandag den 24. september 2001 kl.
12.00 til Vagtbureauet
Ansøgningsblanket fås og afleveres på VB.
Ansættelsessamtaler:  Afholdes på afdelingen i sidst i
uge 39.

HOLD 4406 PÅ HERLEV
INTENSIV
-søger 2 ventilatører til indsupplering sna-
rest muligt.
Afdelingen har 8 sengepladser med et almindeligt in-
tensivt klientel: KOL, pneumoni, kirurgiske ptt.; endvi-

dere har vi en del hæmatologiske ptt., samt dialyse-
krævende intensivpatienter fra hele Københavns Amt.

Som medlem på hold 4406 vil du få en masse søde
kolleger (både læger, plejepersonale og ventilatører) få
sammen med en sygeplejerske ansvaret for to patien-
ter få mulighed for at oparbejde kompetence og selv-
stændighed i a-punktur tagning og analyse, KAD- og
sonde-anlæggelse, blodprøvetagning etc se patienter
med ofte komplicerede sygdomsforløb i slutningen af
oktober få et kursus om medicin, der ofte anvendes
på afdelingen (vi arbejder på at få kompetence til at
give i.v. medicin) komme på et VT-hold, som er i
stadig udvikling. Vi arbejder på at udvide vores
kompetance-område samt organisere noget undervis-
ning på afdelingen.
Krav: Bestået farmakologi

300 VT-timer ( skulle du ikke helt have 300
VT-timer, vil vi dog gerne høre fra dig allige
vel)
5-6 vagter pr. måned

Der er 1 ulønnet følgevagt med en ventilatør og 1
lønnet følgevagt med en sygeplejerske (Dette kan dog
ændre sig, da vi i øjeblikket forhandler om flere følge-
vagter).
Du skal helst kunne starte med at tage vagter fra
november.
Ansøgningsfrist: fredag d. 28.september kl. 12 på Vagt-
bureauet
Du er meget velkommen til at ringe til holdleder An-
nette S. Jensen for at høre nærmere om holdet eller
blot tilkendegive din interesse.

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.

VAGTBUREAUET
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Basisgrupper
FØROYINGAR
Vi mødes til socialt samvær i Studenterklubben
på Panum fredag 28. sep. Mødetiden er sat til kl.
13.30 og udefter, dog kan det være, at vi går
videre derfra, i så fald bliver det efter kl. 16.00.
Alle færøske lægestuderende er hjertelig vel-
kommen, specielt vil vi meget gerne se alle de
nye studerende.
Hilsen Diana Djóni Katrin Sára

HOV!

Var du en af de få, der ikke fik
bestilt årets scorebog i sidste
uge? Og/eller er du ikke blevet
skrevet på adresse listerne?

Torsdag d. 20-9 kl 12.00 - 12.30  & 15.30-16.30
samt
Fredag d. 21-9 kl 16.00 – 16.30

vil der være mulighed for at rette op på dette.
Vi sidder ved trappen i kantinen på Panum
Scorebogsudvalget

GRATIS
ARBEJDSTILBUD I
SEXEKSPRESSEN!
Kunne du tænke dig at være med i en vildt hyg-
gelig gruppe der arbejder frivilligt med at oplyse
unge om sex?
Sexekspressen tager ud og underviser i 7-10 klas-
ser, torsdag d. 20/9 er der styregruppemøde for
alle interesserede. Vi skal finde ud af hvem der
har lyst til at være med til at organisere grup-
pen, lave fundrasing, arrangere fordrag, week-
endseminar for medicinstuderende, undervisnings-
materialer og alt muligt andet. Det er sjovt og
det kan varmt anbefales. Denne gang er det hos
Anne, der laver mad kl. 1800.
Tilmelding hos annekvist@hotmail.com

TIL ALLE DYKKERE OG
INTERESSEREDE !
Panums første og eneste
dykkerklub PUC afholder
INFORMATIONSMØDE
onsdag 26. september kl. 16
i FADLs mødelokale (1.2.15) for alle russere,
gamle rotter og I andre, som ikke synes at høre
under disse betegnelser!
Er du dykker og kunne tænke dig at dykke med
ligesindede studerende? Så kom til mødet!
Har du aldrig dykket, men synes det lyder vildt
spændende? Så kom til mødet og hør om vore
kurser og svømmehalstræning !
PUC er en dykkerklub kun for studerende. Vores
medlems-, kursus- og turafgifter er tilpasset SUen,
vi arrangerer alt mellem himmel og vand og er i
øjeblikket nået op på 41 medlemmer, mens hen-
vendelser fra interesserede har talt forbi 70.
Vi har i løbet af blot et lille års tid indsamlet
støtte svarende til ca. 47.000kr, erhvervet en
bunke eget klubudstyr og fået stillet gratis svøm-
mehal til rådighed af Kbh. kommune.
Synes du ovenstående lyder godt? Så mød op til
mødet og tilslut dig PUC, så vi sammen kan gøre
det endnu bedre, sjovere og lærerigt at være
medlem i PUC !
Seancens præcise indhold vil vi tillade os at be-
holde som en overraskelse, dog kan vi afsløre, at
det både handler om ture i det kommende år,
røverhistorier fra tidligere ture, dykkerkurser
som vi holder, og meget andet.
Ikke nok med det, der vil også blive serveret
gratis drikke og kage i rigelige mængder !
Som en forsmag på mødet, kan vi kort fortælle,
hvad vi har arrangeret i årets løb:
Forårstur til Kullen, Sydsveriges maritime na-
turreservat!
Efterårstur til Lysekil, Sveriges eneste rigtige
fjord med super dykning!
Svømmehals aktiviteter i de kolde måneder!
Dykkerkursus for studerende!

Hvad mon den nærmeste tid kommer at byde
på... :-)

Kan i slet ikke vente så fås nærmere info altid på
www.studmed.ku.dk/puc og PUC@dk2net.dk
PUC kan også kontaktes telefonisk på 29729782
(Christian, formand) eller 51924156 (Erik, næst-
formand).
Vel Mødt !

KÆRE VANDHUNDE!

PUC kan med stolthed
annoncere dette vinterhalvårs
svømning/træning/vandsjov i
svømmehal.

Vi har i år fået en pragtfuld svømmehal, 25m
bassin, 4m dybt, vipper m.m.

Vi indbyder derfor alle Panums studerende til at
komme og svømme, spille UV-rugby, træne
dykkerteknikker og hvad vi ellers kan finde på af
seriøse(!) ting...

Aktiviteten er i første omgang åben og gratis
for alle studerende på Panum, så kan du li
(klor)vand, og det endda gratis, så grib mulighe-
den, når den byder sig!
Skulle hallen dog på et tidspunkt blive overfyldt,
vil vi være nødsagede til at give PUC medlem-
mer prioritet.

Hallen er åben hver mandag, med start 1. okt.
kl. 21-23

Addressen er Tingbjerg skoles svømmehal
(lok.64), Skolesiden 2, 2700 Brønshøj. Cyklen er
et dejligt velegnet transportmiddel, når månen
skinner fra en klar stjernedækket himmel, mens
Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned...

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik
(svømmehalsansvarlig og næstformand i PUC) på
51924156 eller Christian (formand i PUC) på
29729782.
Vi modtager også gerne mails på PUC@dk2net.dk
eller check www.studmed.ku.dk/puc

ER BASISGRUPPEN
PÆDIATRI NEDLAGT?
Vi er to, der er meget interesseret i foretagen-
det, og vil derfor gerne i kontakt med nogen fra
gruppen. Hvis den er nedlagt og DU er en, der
har været med i tidligere aktiviteter, og som har
lyst til at hjælpe os med fif og ideer til lignende
projekt, så mail til os på lindse@lindse.dk.
Tusind tak.

BANDRUM PÅ PANUM:
Studenterklubben råder over et bandrum, hvor
medicinerbands har mulighed for at få tildelt
øvetid. Efter sommerferien skal bandrummet nu
startes op igen. Der er derfor igen mulighed for
nye og gamle bands at få tildelt øvetid i band-
rummet.
For at få tildelt øvetid skal nye som gamle bands
sende en ansøgning til studenterklubben mrk.
Bandrum. Ansøgningen skal indeholde:
·Bandets navn.
·Antal medlemmer.
·Hvor lang tid i har spillet.
·Lidt om hvilken musik i spiller.
·Dokumentation for minimum en aktiv
medicinstuderende i bandet.
·Navn, email, tlf nr. på kontakt person.
Gamle bands kan nøjes med oplysninger om kon-
takt person, samt dokumentation for medicin-
studerende.
Ansøgningsfristen er: Onsdag den. 3 oktober.
Spørgsmål kan rettes til:
Bandrummets kontaktperson:
Jonas Torp:
Tlf: 36 96 30 86
Email: torp@mdb.ku.dk
Klubbens kontaktperson:
Nicolai Renstrøm
Tlf: 24 40 86 05
Email: docstrom@mdb.ku.dk PAF- PANUM´S

FRILUFTSFORENING
Møde
Nu på fredag er møde i PAF-lokalet kl.16.00 Hå-
ber at se alle glade PAF´-ere
Venlige Hilsner Bjørn Reseke

ORDINÆR GENE-
RALFORSAMLING
I STUDERENDES

ANÆSTESIOLOGISKE OG
TRAUMATOLOGISKE SEL-
SKAB
Onsdag d. 10 Oktober 2001 kl.
16.00
i FADL´s mødelokale.
   Efter generalforsamlingen vil SATS være vært
ved en let anretning. Du skal derfor tilmelde dig
senest onsdag d. 3 Oktober til sekretær Søren
Stagelund på soerens@mdb.ku.dk.
   Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Forelæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
Forslag til dagsordenen sendes til formand Allan
Iversen på aiversen@worldonline.dk

INDRE ORGANER
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Debat

ERTANDLÆGESTUDERENDE
DUMMERE END MEDICIN-
STUDERENDE?
Nej vel…
Efter den nye studieordning blev indført september
2001 studerer tandlægestuderende og medicinstude-
rende sammen på 1. og 2. semester. Med andre ord
gennemfører vi samme uddannelse, hvad angår
studiernes første år. Vi har fælles forelæsninger,
undervisere, øvelser, pensum (Studieordning 2000 har
ikke pensum, men derimod målbeskrivelser) samt
eksamener.
Derfor er det svært for medicinstuderende at forstå,
hvorfor der er forskelsbehandling på dispensation-
sansøgninger. Flg. illustrerer problemstillingen:
Efter 1. semester eksamineres stud.odont’er og
stud.med’er i en fælles tentamen i basal humanbiologi
og medicinsk kemi. Tentamen består altså af to helt
separate fag, der eksamineres i fagopdelte opgaver.
I tilfælde af, at en stud.med. består kemi-delen, men
dumper humanbiologien, skal denne reeksamineres i
begge fag et halvt år efter – ingen syge/reeksamen
inden for samme semester. Det er altså ikke muligt
at få dispensation for den beståede kemi-del. Deri-
mod vil en stud.odont. i samme situation opnå dis-
pensation for den beståede kemi.
Medicin-studerende på 2. semester er nu blevet med-
delt gennem deres HR-repræsentater, at samme for-
skelsbehandling muligvis vil gælde i cellebiologi, hvor
eksamen nu består af fire selvstændige fag. Igen kan
stud.med’er altså ikke få dispensation for beståede
fag, mens stud.odont’er kan.

FADLS GENERALFOR-
SAMLING
HVORFOR NU DET?
Ligesom priserne i fredagsbaren, kantinens kvalitet
og relevansen af cellebiologi for kommende læger, så
er FADL også noget alle medicinstuderende har en
mening om.
Hvad enten det drejer sig om størrelsen af kontin-
gentet, muligheden for at få vagter, den optimale
temperatur for et bækken eller mængden af kulsyre
i FADøLlene på Generalforsamlingen.
Nu kunne man jo ligesom 1000-vis af andre danskere
brokke sig lidt i krogene og sige ”halli-hallo det går
jo egentlig meget godt”.
Men hvorfor ikke i stedet benytte sig af chancen for
sammen med ”talrige” andre ligesindede at troppe

Der er ingen tvivl om, at Universitet sparer mange
ressourcer ved at eksaminere de studerende i flere
fag under samme eksamen, hvilket studerende vel
også har forståelse for. Men det giver ingen mening,
at den studerende atter skal eksamineres i et fag,
der egentlig var bestået ved første forsøg i den kom-
binerede eksamen.
 Jeg startede dette indlæg med at spørge, om
tandlægestuderende er dummere end medicinere. Det
er selvfølgelig en meget naiv måde at sætte pro-
blemstillingen op på, men det er imidlertid dette
indtryk man som mediciner står med, når man hører,
hvordan Københavns Universitet gennemfører disse
dispensationssager. Jeg kan kun håbe, at vi medici-
nere får de samme muligheder hvad angår
dispensationssager ved den nye studieordning.
Christian Drews Olesen – Hold 207

op til FADLs Generalforsamling, onsdag d. 26. sep-
tember kl. 16.00 i Studenterklubben og ytre sin
mening om foreningens ”politik”.
Og hvis du bliver helt gasblå i hovedet af raseri over
den sene efterregulering eller tilstanden af Thalis
køkken, så kan du jo altid dæmpe kernetemperaturen
med en kølig FADøL.
Generalforsamlingen er det tidspunkt på året hvor
DU, ikke alene har mulighed for at høre om hvad der
er sket i foreningen i årets løb, men også har mulig-
hed for at præge foreningens politik i det kommende
år.
Er du en af dem der godt kunne tænke sig at vide
eller bestemme lidt mere, ja så burde du stille op til
repræsentantskabet.
Repræsentantskabet består af 21 medicinstuderende
og er foreningens højeste myndighed.
De bestemmer alt lige fra kontingentets størrelse,
til farverne på væggene i Thalias Riddersal .
Alt hvad det kræver er lysten til at forbedre denne
forening, der i snart 50 år har varetaget de medicin-
studerendes interesser, både fagligt, socialt og øko-
nomisk.
Så har du mod på at lave projekter, såsom FADLs
kalender, 1. maj og medlemsarrangementer eller
bliver du bare helt ”våd i trussen” ved tanken om at
forhandle løn for 5000 medlemmer, ja så burde du
stille op(Læs nærmere om dette i MOK).
Mød op på Generalforsamling onsdag d. 26. septem-
ber kl. 16.00 i Studenterklubben og vær med til at
gøre din forening bare LIDT bedre.
Vi ses
Andreas H. Lundh
Gammel Pamper

PROGRAM
EFTERÅRET 2001

20/9 Almost Famous
27/9 One Night at McCools
4/10 Ghost Dog
11/10 Tema-fest: Prom-Night

- Fast Times at Rigdemont High
- Grease

18/10 Jagten på Nyrestenen
1/11 Traffic
8/11 Maraton-aften (fem fede film på et

fladt filmflærred)
15/11 Klassiker: The Sting
22/11 Temaaften: Riget 1-4
29/11 Bænken
6/12 The Warzone
13/12 Nightmare Before Cristmas

Hver torsdag aften åbner dørene i Studenter-
klubben klokken 19.30, så du kan nå at købe
kaffe, pils og guf inden filmen starter kl. 20.00.
Den første aften man kommer, betaler man
50 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Almost Famous
Torsdag den 20. september
klokken 20.00

Den 15-årige gravide William anmelder musik for en lokal
undergrundsavis. En dag får han tilbudt at tage på turne med
det håbefulde band Stillwater for at skrive en artikel til
Rolling Stone Magazine. Hans strikse mor giver ham lov med
ordene „don’t use drugs“. På turen udvikler William venska-
ber med bandets guitarist og sanger samt groupien Penny.

Anmelderne skrev:
"Skide god film", "Helt klart værd at se", "Meget seværdig",
"Se den!", "Klart bedre end de fleste andre film i verden",
"Hvad er i øvrigt forskellen på en giraf og en langelænder?",
"Der sad to mænd på en tømmerflåde", "Flot flot", "Så i
hugormen?", skrev blandt andet Ekstra Bladet.

DIALOG
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Det medicinske studenterråd præsenterer

Bogmarked Fredag den. 20. 9
Vil du købe bøger, kan numre til bogmarkedet trækkes
fra kl. 13.00 – Selve bogmarkedet afholdes ml. kl 14.00
og 16.30

Ønsker du at sælge dine bøger, kan disse indleveres:

Onsdag den. 19.9 mellem kl. 14 og 16
Torsdag den. 20.9 mellem kl. 15 og 17

Penge & ikke solgte bøger kan afhentes igen:

Onsdag den 26.9 mellem kl. 14 og 16
Torsdag den. 27.9 mellem kl. 15 og 17

Det hele foregår i Det Medicinske Studenterråds
lokaler, lokale 1.2.5 og 1.2.15

Bemærk:MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv. som skønnes ubrugelige

Mange gode grunde til at gå på bogmarked

• Det er dejlig at kunne halvere sine bogudgifter. Det er ikke alle der har et familiemedlem der
kan trække denne udgift fra på selvangivelsen .

• Bogladen har ikke flere af de mest eftertragtede bøger til humanbiologikursuset på lager.
• Er du på 2 semester. Ja, vi ved det histologi bøgerne er dyre.
• Har du overvejet at anskaffe dig dine bøger til metodekursuset i god tid! Metodekursuset er

startet inden næste bogmarked. (ligger på 3. semester)
• Gud, hvor er der mange kemibøger at vælge imellem. Ok! Jeg tager dem alle!
• Når ens venner er på besøg, et patologiatlas sætter altid lidt mere gang i festen.
• Man kan stort set tjene det samme på de gamle bøger som man køber de nye for. Derved har

man ingen bogudgifter.
• Jeg ønsker at åbne et medicinsk bibliotek og vil gøre det billigt.
• Der er ogsåfase 2bøger.
• Tandlæge studerende bruger de samme bøger det første år!
• Min seng er bygget af medicinskebøger, og jeg ønsker at der skal være plads til min kæreste.

For at der skal være lidt at vælge imellem, er det nødvendig, at der er studerende der finder deres
gamle bøger frem. Vi tror at der nogen på første semester der har brug for en humanbiologibog!!!

BOGMARKED


