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EKSAMENSTILMELDING
Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være muligt, at benytte en
pc'er, som står på eksamenskontoret, til brug for elektronisk tilmelding til

eksamen.

Det er meningen, at I ved denne lejlighed kan få råd og  vejledning i brugen
af Selvbetjening for Studerende af de ansatte på Studie- og eksamens-

kontoret.

Der er i øvrigt åbent for tilmelding på WWW/SEB allerede nu, men tilmel-
ding på "gammeldags" papirblanketter er først i    uge 7.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen, studie- og eksamenskontoret
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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://mok.info 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-betegnelsen (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). Dette er incl mellemrum
-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://mok.info“.
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: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 34 udkommer

Torsdag:
Filmvalg i klubben kl 16:00

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE
Den mobile blodbank besøger Panum
Eksamenstilmelding

Tirsdag:
Den mobile blodbank besøger Panum
Eksamenstilmelding

Denne redaktion

MOK
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REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE 12/11 2001

Til stede: Overlæge Gorm Jensen (GJ), afd.læge Pe-
ter Hesselfeldt (PH), overlæge Nina Skovgaard (NS),
stud med. Jes Braagaard (JB), stud.med. Mikkel
Westen (MW).
Afbud fra: Birthe Høeg, Birte Glenthøj, Hans Perrild,
Shakil Ahmed, Klara Naver.
fra sekretariatet: Lone Qvistgaard (LQ),

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Meddelelser
Fra formanden:
Ingen meddelelser.

Fra underviserne:
Overlæge Jes Albrectsen opsiger sin stilling som
kliniks lærer i faget patologi ved Hvidovre Hospital,
HS ved udgangen af efterårssemesteret 2001.

Professor Per Christoffersen fratræder som profes-
sor i patologi ved udgangen af efterårssemestret 2001.
Dette skaber nogle undervisningsmæssige problemer,
idet P. Christoffersen er en utrolig stor undervisnings-
kapacitet, samt at antallet af studerende øges. GJ
informerer om, at der er tiltag i gang for at imøde-
komme forårssemestrets undervisningsbehov, bl.a. i
form af økonomiske midler. Studieleder Poul Jaszczak
er informeret og det forventes, at problemet er løst
ved forårssemestrets start.
Klinikudvalget takker Per Christoffersen for hans
enorme indsats med at undervise igennem mange år.

Nina Weis inf. med. afd. har sendt en mail, hvori hun
klager over, at der på gangen ved undervisnings-
lokalerne i tutorcentret kommer bedemænd med ki-
ster forbi, hvilket er urimeligt at byde patienterne,
der medvirker i kliniktimerne. Samtidig gør Nina
Weis opmærksom på, at der i undervisningslokalerne
ingen PAX-maskine er (computer til at fremvise rønt-
genbilleder på). Nina Weis ser derfor gerne, at un-
dervisningen i infektionsmedicin foregår i afdelin-
gens egne lokaler.
Klinikudvalget gør opmærksom på, at det på læn-
gere sigt er meningen, at der skal laves en parallel-
gang til gangen op til tutorcentret, således at kister
mv. kan transporteres dér uden at være til gene for
bl.a. klinikpatienterne. Mht. PAX-maskinen vil LQ
tage kontakt til Anders Thornvald i dataafdelingen
mhp. at flytte to pc'ere fra biblioteket til henh.
undervisningslokale 1 og 2, som dermed kan fungere
som PAX til fremvisning af røntgenbilleder mv. Det

er et ønske fra direktionens side, at alle kliniktimer
for studenterne skal foregå i tutorcentret afsnit 160,
hvorfor inf.med.afd.'s ønske mht. til undervisning i
egne lokaler ikke kan imødegås.

Nina Weis oplyser om at hun er væk i perioden 1.ja-
nuar - 31. marts 2002, hvorfor undervisningen af 7.
og 8. semester varetages af 1. reservelæge Terese
Katzenstein.

Fra studenterne:
MW oplyser, at fremmødet af studenter til klinik-
kerne i medicin og kirurgi for 10. semester har været
meget begrænset, på trods af at undervisningen er
obligatorisk. PH og GJ nikker genkendende hertil.
Specielt ved de sidste klinikker på semestret har der
været meget få studerende. Årsagen til dette disku-
teres. JB fortæller, at det er hans opfattelse, at
klinikkerne er en god mulighed for at få afpudset
journalskrivningen inden eksamensklinikkerne på 12.
sem. MW fortæller, at det for nogle kan være et
problem, at klinikkerne ligger forholdsvis tæt på
eksaminerne i dermatologi/venerologi, oftalmologi
og oto-, rhino-, laryngologi. Som undervisningen er
planlagt nu, bliver der ikke lavet om på dette. Tværti-
mod bliver semesteret endnu mere presset fra for-
året 2002, da undervisningen på 10. sem. vil køre
med to rul pga. de mange studerende. Det aftales, at
der udfærdiges et brev som sendes ud sammen med
introduktionsmaterialet til 10. sem. studerende,
hvori det præciseres, hvad formålet med klinikkerne
i medicin og kirurgi på 10.sem er.

Fra sekretariatet:
LQ informerer om at undervisningen på 10. sem. fra
forårssemesteret kører i to rul, hvorfor der skal af-
holdes dobbelt så mange kliniktimer i medicin og
kirurgi i forhold til nu. PH fortæller, at undervisnin-
gen i kir.gastroenterologi på 10. sem. fremover vil
varetages af Jacob Rosenberg. GJ fremfører, at det
er en mulighed at også Amager Hospital underviser
de studerende på 10.sem. i klinikker i medicin og
kirurgi. NS giver GJ ret i, at det er en mulighed,
men at det kræver, at der bliver frigjort nogle res-
sourcer andre steder. Hun vil forhøre sig om dette på
Amager Hospital. GJ vil tage kontakt til Henrik Niel-
sen på Amager Hospital, der uofficielt har taget sig
af planlægning af undervisningen dér.

Fra studienævnet for medicin.
I forb. med at der har været nogle problematiske
sager vedr. udenlandske gæstestuderendes privat
arrangerede kliniske ophold præciseres det nu fra
Studienævnet for Medicin, at korrekt procedure er,
at en studerende fra et af Universitetets partner-
fakulteter henvender sig til sit eget fakultets ECTS
koordinator, som vil varetage koordineringen af et
evt. studieophold.

Klinisk Universitetscenter informerer om, at over-
læge Peer Wille-Jørgensens anmodning om at kon-
vertere et B-lektorat til et A-lektorat ikke kan imø-
degås.

Overlæge Lene Lier forlader sin stilling som over-
læge i børne- og ungdomspsykiatri på Bispebjerg
Hospital. Lene Lier fratræder dermed også som kli-
nisk lektor.

Ledende overlæge, dr.med. Johan Kjærgaard fratræ-
der sin stilling som klinisk lektor i faget kirurgi ved
Bispebjerg Hospital, gastroenterologisk afd.

Kvalitetsudviklingsudvalget har fremsendt fag-
beskrivelse for tidlig klinisk ophold, 4. sem ny studie-
plan. I forbindelse med den nye studieordning mod-
tager hospitalerne nu studerende på 4. semester i en
14 dags periode. Derimod vil der ikke mere komme
3. sem. studerende. PH gør opmærksom på, at det er
alle afdelinger som bør inddrages i dette, også afde-
linger som ikke i forvejen har studerende i klinisk
ophold på 7., 8., 9. eller 10.sem. Det vil f.eks. sige
røntgenafd, klin.kem. afd., lungemedicinsk afd. Hvid-
ovre Hospital m.fl. JB fremfører, at det vil være
hensigtsmæssigt at planlægge de kliniske ophold så-
ledes, at de har relevans for de studerende i forhold
til den teoretiske viden de har på daværende tids-
punkt i studiet. Eksempelvis vil et ophold på apo-
pleksi-klinikken være meget relevant idet de stude-
rende på 4. sem. ny studieordning bl.a. har gennem-
gået centralnervesystemets anatomi og fysiologi. GJ.
vil indkalde samtlige tutorer på BBH, AH og HH til
møde inden ½ 2001 mhp. at få planlagt de kliniske
ophold. GJ vil invitere Torben Schroeder fra Følge-
gruppen til at informere om det kliniske ophold.

Kvalitetsudviklingsudvalget beder om en studenter-
repræsentant til at sidde i udvalget da Klara Naver
er på barsel. Mikkel og Lasse vil finde en studerende
til dette.

Kvalitetsudviklingsudvalget har fremsendt en besøgs-
rapport vedr. ortopædkirurgisk afd. Amager Hospi-
tal. Udvalget fremkommer med flere positive kvali-
teter ved afdelingen og har også nogle forslag til
ændringer/forbedringer, bl.a. et forslag til ansæt-
telse af en tutor på afdelingen.
Besøget fandt sted 19. juni 2000. Det må være mu-
ligt at få udarbejdet en besøgsrapport hurtigere end
mere end et år efter, hvis besøget skal have rele-
vans. Rapporten er videregivet til formand Gorm
Jensen, der vil tage kontakt til Jørgen Hedemark
Poulsen.

4.Eventuelt.
Intet.
Næste møde vil blive afholdt mandag d. 10/12 2001
kl. 15.00
referent Mikkel Westen, studentersekretær.

Styrende Organer

STUDIET
På�n igen
Endnu engang tager vi hul på et nyt semester i dette
herrens år 2002. Et nyt kuld studerende tager de
første spæde skridt mod den hvide kittel, mens vi
andre slikker sårene efter eksamenslæsningen.

Iznogood
Vi kan jo her på redaktio-
nen ikke undgå at bekymre
os ved denne semesterstart
hvor der er gået tegnese-
rie i kongehuset. Prinsen
har vist sig at ville kalif i
stedet for kaliffen, og har
valgt at sende den danske
presse på den anden ende
(dette inkluderer vores lille
redaktion der jo også er en
del pressen – om end i den
mere opslagstavleagtige ende). Men mon ikke der
findes nogen medicinalvarefirmaer, som kvit og frit
vil levere en sæk lykkepiller til den ulykkelige prins
- og derved blive Kongelig Hofleverandør. Og hvis
Pfizer smider et glas Viagra oveni, så vil prinsen
måske igen være nr. 2 i stedet for nummer 3.

Luften der gik af ballonen
I kølvandet på den nye regering har udkastet til den
nye finanslov lagt sine tunge ånde i nakken på vores
lille Universitet. Anders har importeret folk (fra den-
gang man begyndte at dyrke jorden for nogen tusind
år siden) til at betjene nedskæringsgrønthøsteren,
og havde indtil i dag sat kursen mød alle vores ud-
dannelsesinstitutioner.
Grønthøsteren er tydeligvis bestilt i England engang
i firserne og den blå lak er blevet poleret lige siden
– og med en nymalet grøn stribe – så ser den flot og
ny ud. Man har blot glemt at efterse og udskifte de
utidssvarende dele af maskineriet. Indmaden er ru-
stet op og grønthøsteren ser ud til at efterlade sig et
spor af skruer og møtrikker. Anders prøver ihærdigt
at dirigere sine tropper, men en tredjedel af dem
tror vist ikke helt på Anders’ ide. Hans internatio-
nale markedsføringschef er tydeligvis løbet ind i et
troværdighedsproblem i selv samme land hvorfra
Anders rekvirerede grønthøsteren. Her er man for
længst nået til jernalderen. Det bliver interessant at

Leder
følge Anders’ korstog og se hvorledes det påvirker
vores lille landsby kaldet Panum.

Velkommen til de nye
Og her mener jeg ikke kun de kære rus, men også den
nye dekan og det ny-sammensatte studienævn for
medicin. I skrivende stund har de ikke konstitueret
sig selv endnu, men fra på onsdag er det afgjort,
hvem der skal være studieleder og vi vil på redaktio-
nen prøve at følge med i hvad der følges op på. En
meget velkommen ting i MOK er jo debat og bolden
bliver skudt af sted i dette nummer om PBL. Det kan
jo være at nogen fra MSR tør tage bolden op og
besvare Nima Kalbasis debatindlæg.

(www.)MOK.INFO
Til sidst vil jeg blot minde om at vi fortsat har vores
små meningsmålinger på vores hjemmeside. Den se-
neste har drejet sig om hvorvidt kronprinsen bliver
gift i år. 42% at vores net-læsere mener ikke at
Frederik bliver gift i år, til gengæld vil 45% af dem
hellere lave mudderbrydning med Helena Christen-
sen. Vi stiller så spørgsmålet: Hvordan skal Prins
Henrik aflastes? Giv din mening til kende på mok.info.

MOK-red/Gordon
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REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
14. DECEMBER 2000 KL. 15.00

Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, lektor Kjeld
Lyngborg, stud. med. Christian August Engell (13.
sem.), stud. med. Peter Plomgaard (12. sem.), stud.
med. Katrine Bagge Iversen (11. sem.), stud. med.
Anne-Marie Glargaard (10. sem), stud. med. Morten
Vester-Andersen (9. sem.), stud. med Henrik
Løvendahl Svendsen (8. sem/RAS), stud. med. Fatima
Shah (8. sem), stud. med. Jacob Aaquist Johansen
(7.sem/RAS), stud. med. Per Lehnert (7.sem), sekre-
tær Rita Dalhammer, studentersekretær Laura L.
Johnsen, studentersekretær Louise Honoré

Fraværende: prof. Knut Aspegren, prof. Olaf Paulson,
lektor Folmer Elling, lektor Henrik Arendrup, over-
læge Henrik Permin, lektor Viggo Jønsson, overlæge
Helle Aggernæs,

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der har været afholdt OSKE (Objektiv Struktureret
Klinisk Eksamen) for udenlandske læger. Dette er en
eksamensform hvor man bliver testet mere alsidigt
og vurderet på flere kliniske færdigheder. Generelt
er det hele gået godt og de forskellige stationer
fungerede godt og 14 ud af 17 bestod - de 3 som
dumpede var generelt dårlig. Eksamensformen bli-
ver indført på medicin studiet i forbindelse med ny
studieordning.
Sekretariatet har undersøgt om det er muligt at få
en kaffeautomat sat op ved læselokalerne i
Teilumbygningen. Maskinen vil kunne tjene sig selv
ind i løbet af 3 år med en pris på 3 kr. per kop kaffe
/ varmt vand + tebrev. Der er tvivl om hvorvidt de
studerende vil rydde op efter sig selv når der ikke er
nogen studentervagt, men vi må stole på at de stude-
rende vil gøre dette.
Fakultetsrådet har vedtaget opretten af en Pædago-
gisk udviklingsenhed, centreret omkring Knut
Aspegrens virke. Det har været diskuteret, hvor en-
heden skal ligge. Flyttes den til fx Panum Institut-
tet, er der risiko for at den forankring i klinikken,
der var forudsætningen for starten, mistes - herun-
der en fremtidig tilknytning til den postgraduate
uddannelse. Selv om pladsen er trang er en uændret
placering i Teilumbygningen at foretrække. Klinik-
udvalget er blevet forespurgt om muligheden for at
inddrage læselokale til kontorer, hvilket er blevet
afvist, da så mange studerende benytter lokalerne.
Der arbejdes på at skaffe flere lokaler.
På 4. semester skal de studerende på ny studieordning
have et tidligt klinisk ophold på 14 dage. Formålet
med dette ophold er at de studerende skal få et
indtryk af hvad der foregår på et sygehus og en
hospitalsafdeling
Studielederen indskærper regler for udenlandske stu-
derendes ophold på afdelingerne. De skal gennem
hele systemet for at få deres ophold godkendt. Dette
betyder praktisk at de skal gennem studie-
vejledningen og klinikudvalg.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet relevant.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Yvonne Justesen er langtidssygemeldt og har opsagt
sin stilling i sekretariatet pr. 31. december 2001.
Sekretariatet har modtaget en beklagelse over af-
lysninger/ændring af åbningstid. Fredag har været
aflyst flere gange på grund af sygdom. Sekretariatet
vil fremover være lukket om fredagen. Udover det
har der været 2 ændringer på grund af møder på
Panum - dette beklages selvfølgelig.
Med hensyn til nøglekort, kan dem som først har
afleveret foto til kort medio december ikke være
sikre på at få kortet inden jul.
Køge sygehus bliver fra forårssemesteret fuldbyrdigt
med både medicinsk og kirurgisk ophold for 7. og 8.

EKSAMENSTILMELDING.
Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være
muligt, at benytte en pc’er, som står på eksamens-
kontoret, til brug for elektronisk tilmelding til eksa-
men. Det er meningen, at I ved denne lejlighed kan
få råd og vejledning i brugen af Selvbetjening for
Studerende af de ansatte på Studie- og eksamens-
kontoret.

Der er i øvrigt åbent for tilmelding på WWW/SEB
allerede nu, men tilmelding på „gammeldags“ papir-
blanketter er først i uge 7.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen, studie- og eksamenskontoret

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET KBH. AMT D. 19.
NOVEMBER 2001 KL. 15.15.

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen (FH), Over-læge,
dr.med. Troels Mørk Hansen, Overlæge Gunnar Lau-
sten, Overlæge Poul Erik Helkjær, Afde-lingslæge
Bjørn Lind, stud.med. Christopher Schäfer (CS),
stud.med. Lotte Colmorn (LC), stud.med. Peter
Masny (PM), eksp.sekretær Birthe Brogaard,
o.assistent Susanne S. Pedersen, stu-dentersekretær
Nanna Borup Jensen, studentersekretær Marie
Bønnelycke.
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Lene Wallin, stud.med.
Simon Serbian, stud.med. Dan Fuglø.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med bemærk-
ning ad pkt. 5.

2. Godkendelse af referat nr. 08/2001: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a) Notat af d.
13.11.2001 fra Sygehusdirektoratet vedr. forslag til
fordeling af forventet restbetaling fra Københavns
Universitet. Der er aftalt møde ultimo december
med dekanen og amtssygehusdirektør Peter Orebo.
b) Klinikudvalget kommer på amtets hjemme-side
formentlig sidst i december. c) Kvalitetsudviklings-
udvalgets besøgsrapport vedr. medicinsk afd., Ros-
kilde Amtssygehus, er udsendt til Kvalitetsudviklings-
udvalgets medlemmer. Interesserede kan rekvirere
rapporten i sekretariatet. d) Brev af d. 29.10.01 fra
Studienævn for Medicin med ret-ningslinier vedr.
udenlandske gæstestuderendes privat arrangerede
kliniske ophold. Alle ophold skal arrangeres via studie-
vejledningen. e) Opslag af kliniske lektorater i Uge-
skrift for Læger og Univer-sitetsavisen med
ansøgningsfrist d. 28.11.01 f) Workshop v/SFM vedr.
"det kliniske ophold" på KAS Herlev onsdag d.
21.11.01. Der er d.d. tilmeldt ca 80 deltagere.

4. Meddelelser fra studenterne: a) CS udtrykker øn-
ske om mere struktur på opholdet i neurologi på KAS
Gentofte. - b) CS forespørger om muligheden for at
opsæte 6-8 skabe mere i studenterom-klædningsrum
på KAS Glostrup. - Må afvente budgetudvalget i
lighed med anskaffelse af system-nøgler til området.
- c) Web-serveren fungerer nu, men forbindelsen til
studenter-pc'ere er bloke-ret, så der ikke er mulig-
hed for at ændre opsætningen. PM skriver brev til
administrationen.

5. Konkrete sager til drøftelse: v/ overlæge Poul
Erik Helkjær, Næstved Centralsygehus:
a) Man overvejer at oprette et studenterstyret sen-
geafsnit - efter svensk forbillede - på geriatrisk afde-
ling, med få senge, hvor behandlingen styres af 2
stud.med. (7. og 8. semester, 9. semester i ny studie-
plan) i 2 uger ad gangen. Der vil være tæt læge-
dækning af de studerende og deres dispositio-ner.
Der sendes forespørgsel til studieleder Poul Jaszczak
for godkendelse af planerne. Klinikud-valget bakker
op om planerne. b) Næstved har kapacitet til at have
3 stud.med. (9.semester) på neu-rologisk afd. i Næst-
ved. c) Det er ikke muligt at lave plads til 4.seme-
ster studerende på Næstved sygehus.

6. Budgetudvalget: Udvalget udtrykker stor glæde
(men bevarer dog en berettiget skepsis!) over at der
meget snart skulle komme økonomi for 2000 og 2001,
således at ansøgninger om undervis-ningsudstyr til
afdelinger samt kompensationsmidler kan effektu-
eres. - På anæstesiafdelingen, KAS Gentofte, kan
man nøjes med en projektor. - Anæstesiafdelingen,
KAS Herlev, har - med henvis-ning til den nye studie-
plan - ansøgt om 3 simulatorer til træning i genopliv-
ning. FWH kontakter afdelingen for nærmere oplys-
ninger i sagen.
7. Undervisningsplaner: a) Alle kliniske afdelinger,
som for nuværende ikke har 7. eller 8. seme-ster
studerende, tilskrives på RH´s foranledning vedr. 4.
semester "nye studieplan", også sygehuse, som ikke
i øjeblikket benyttes af Kbh. Universitet. b) BB ori-
enterede om møde d. 08.11.01 med studieadm. Leif
Christensen vedr. eksamensafholdelse generelt og
om forslag til fremtidig retnings-linier jvf. udsendte
notatbilag. - FWH foreslog genindførelse af eksamens-
formænd og kontaktsekre-tærer på eksaminations-
afdelingerne. - Formanden foreslog, at afdelingerne
fremsender oplysning om evt. fejl/mangler m.v. , der

semester. Roskilde holdene vil få ortopædkirurgi på
Rigshospitalets afd. U.
På 9. semester nedlægges klinisk ophold i dermato-
logi.
På 10. semester bliver undervisning fordelt på 2 rul
ikke til noget for forårssemesteret 2002. I stedet
oprettes 2 ekstra hold som skal have noget undervis-
ning på Gentofte sygehus og klinikantal skæres ned
fra 26 timer til 20 timer, mens forelæsninger kan
skæres fra 14 timer til 10 timer. De studerende vil
blive eksamineret hvor de har undervisning. Case-
baseret (tidligere PBL) undervisning vil foregå på
hold à 24 studerende.

6. Meddelelser fra semestrene
7. sem.: Det ville være rart hvis tutor informerede
alle på afdelingen om hvilket niveau 7. semester
studerende er på. Sekretariatet formulerer et brev
til tutorer om dette.
7+8 +12. sem.: Der er tvivl om hvor længe man skal
vente på at få oplyst klinikpatient hvis navn ikke er
slået op kl. 13:00. Det er afdelingens ansvar at finde
en patient til kl. 13:00, men i sidste ende er det de
studerendes problem hvis der ikke bliver skrevet
journal. Det er ikke muligt for afdelingerne at finde
patient 2 dage før. Afdelingerne bør have en kontakt
person, f.eks. en sekretær som for det meste er i
nærheden, der ved hvilken læge der skal undervise
og finde en patient. De studerende vil da kunne hen-
vende sig til denne kontaktperson, som kan være
behjælpelig med at finde pågældende læge. Dette
ville også gælde forelæsninger på 12 semester. Brev
til tutorer.
11. sem.: Angående sag om frisk præparat med tu-
berkulose, har professoren på patologisk afdeling i
brev meddelt at hvis de studerende begynder at ho-
ste skal de søge læge. Fra de studerendes side er der
blevet taget kontakt til Michael Tvede på mikro-
biologisk afdeling som har tilbudt at alle, som har
været i kontakt med tuberkulose præparat, kan blive
røntgenfotograferet samt at gravide kan få lavet
Mantoux-test. Der opfordres til at patologer og mikro-
biologer snakker sammen og tager aktiv stilling til
hvad er fremover skal gøres i en situation som denne.
De studerende ønsker at der er mundbind til rådig-
hed når der undervises i friske præparater. Sekreta-
riatet formulere brev til patologer om dette.
13. sem.: Farvel til Christian Augsust Engell og
studentersekretær Laura Johnsen, som begge bliver
kandidater til januar.

7. 8. semester stud. med. deltagelse i dansk ortopæd-
kirurgisk selskab
Holdningen til et sådan arrangement er positiv, hvis
det er frivilligt for de studerende.

8. Evt.
Utilfredshed fra studerendes side med manglende
pladskapacitet til undervisning og kliniske ophold.
Dette er udløst af aktuelle problem med 10. seme-
ster, hvor der mangler holdpladser, men var også et
stort problem da samme studerende skulle på 9. se-
mester. Det kan ikke komme som en overraskelse
for studienævnet, at der er blevet optaget flere stu-
derende og der derfor er brug for større kapacitet.
Dette er tidligere påpeget af formanden overfor
studieleder, derfor opfordres de studerende til at
henvende sig til studielederen

KAGE: Kjeld Lyngborg tager kage med på mødet
den 24. januar 2002

Referent: Studentersekretær Louise Honoré

Styrende organer, fortsat
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VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET

Alle interesserede studerende tilknyttet Klinik-
udvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:
Peter Stendahl Plomgaard (13. semester)
Katrine Bagge Iversen (12. semester)
Anne-Marie Glargaard (11. semester)
Morten Vester-Andersen (10. semester)
Henrik Løvendahl Svendsen (9. semester)
Per Lehnert (8. semester)
Jakob Aaquist Johansen (8. semester/RAS)

Suppleanter:
Valget afholdes torsdag d. 28.02.02 kl. 14:00 i møde-
lokalet/grupperummet for enden af gangen med læse-
lokaler i Teilumbygningens stueetage

opstår i indeværende semester - til sekretariatet for
videre opfølgning med eksamenskontoret.

8. Universitetssekretariatet: a) Der ligger mange
evalueringsskemaer, som endnu ikke er gen-nemgået
og behandlet inden udsendelse til relevante perso-
ner. LC og Afsoun (11.sem) vil forarbej-det materia-
let. b) På KAS Gentofte er afd. B og H økonomisk
adskilt, hvorfor kompensationsmid-ler m.v. bereg-
nes særskilt. c) Brev af 29.10.01 fra Mark Krasnik,
thoraxkir. afd., KAS Gentofte vedr. tilbud om at
modtage studenter i det kliniske ophold. - d) - På
grund af visse omstændigheder udskydes januar-mø-
det til mandag d. 04.02.02. - Lærermøder i forårs-
semesteret 2002 er aftalt til 06.02. (HE) og 24.04.2002
(Gen). - e) På Hillerød Sygehus forventes de nye
studenterfaciliteter incl. PC klar til brug fra
forårsssemesteret 2002.

9. Studienævn for Medicin: Intet

10. Eventuelt: Intet.

Mødet slut kl. 16.50. Næste møde afholdes mandag
d. 17.12.2001 kl. 15.15.

Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke

Styrende organer, fortsat. REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET
d. 25. oktober 2001 kl. 15.00 Tilstede: Prof. Torben
V. Schroeder, prof. Knut Aspegren, lektor Kjeld Lyng-
borg, overlæge Henrik Permin, stud. med. Peter
Plomgaard (12. sem.), stud. med. Katrine Bagge Iver-
sen (11.sem), stud. med. Anne Marie Glargaard (10.
sem), stud. med. Morten Vester-Andersen Iversen
(9. sem.), Jakob Aaquist Johansen (7. sem/RAS), stud.
med. Per Lehnert (7.sem) sekretær Rita Dalhammer,
sekretær Yvonne Justesen, studentersekretær Louise
Honoré.

Fraværende: lektor Henrik Arendrup, lektor Viggo
Jønsson, prof. Olaf Paulson, overlæge Helle Aggernæs,
lektor Folmer Elling, stud. med. Christian August
Engell (13. sem.), stud. med. Henrik Løvendahl Svend-
sen (8. sem/RAS), stud. med. Fatima Bibi Shah
(8.sem).

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der bydes velkommen til Jakob Aaquist Johansen
(KRH-7) og Per Lehnert (KRH-2) som er nye repræ-
sentanter for 7. semester.
På vor henvendelse om at afslutte undervisning i
gyn/obs og pædiatri på 13. semester med eksamen,
har studielederen svaret at dette kun kan
imødekommes såfremt det er udgiftsneutral. Dette
er ikke tilfældet hvorfor forslaget bortfalder.

4. Meddelelser fra studienævn mm
ad 6: Knut Aspegren er i gang med eksamensprojekt
med test af praktiske færdigheder for udenlandske
kandidater der skal til eksamen i medicin og kirurgi.
Den generelle holdning i klinikudvalget er at teori
også skal testes.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Installering af elektroniske adgangskort er i gang -
foreløbig dato for hvornår det kommer op at køre er
1. december 2001. Dansikring skal aktivere magnet-
stribe i kort, derfor udsendes brev til alle studerende
om hvordan de skal forholde sig. Kortene udstedes
med en gyldighedsperiode svarende til den reste-
rende studie tid. Åbningstiderne i læselokalerne drøf-
tes og vi undersøger muligheden for døgnåben. Det
diskuteres hvorvidt studerende fra andre klinikudvalg
skal have adgang. Naturligvis skal dem som modta-
ger undervisning ved Klinikudvalget Rigshospitalet
have adgang på det pågældende semester. Udover
det er holdningen at studerende fra alle klinikudvalg
skal have adgang hvis de ønsker dette. Adgangen til
PC ophæves, men de benyttes så lidt, at det ikke
forventes at give problemer. Der er fortsat ingen

interesse i at få installeret PC i læselokalerne, da
det støjer for meget.
RASK har ønsket at oprette 2 hold á 12 studerende,
hvilket forhandles med studielederen.
Afdelinger og studerende har stillet forslag om at
central undervisning på 12. semester ligger mandag
og fredag, da det er et ønske fra afdelingers side ikke
at have kliniker mandag. Forslaget er sendt videre
til Panum.

6. Meddelelser fra semestrene
8. sem. Overlæge Henrik Permin meddeler at de
studerende ikke møder op og selv melder afbud for
hele holdet til klinikundervisning i slutningen af kli-
nisk ophold på 8.semester
9. sem. Frustration og utilfredshed med overbook-
ning af hold, da afdelinger ikke har kapacitet til
dette.
10. sem. Et hold var gentagne gange brændt af til
undervisning. Underviser var der kun første og sidste
undervisningsdag. Pågældende tilskrives om det uac-
ceptable heri.
11. sem. Utilfredshed med at det ikke er muligt at
bytte eksamensdatoer i patologi internt blandt de
studerende. Utilfredshed skyldes primært at eksa-
mener i patologi og arbejdsmiljømedivin for nogle
ligger meget tæt.
Diskussion om hvorvidt de studerende skal tilbydes
vaccinationer. Ønske om dette fra de studerendes
side da f.eks. præparater brugt i patologi undervis-
ning ikke er sikret for smitsomme sygdomme. Der
refereres til specifikt præparat med tuberkulose i,
som blev brugt til undervisning. Rigshospitalet vil
ikke betale for dette og de studerende må tage det
op i studienævnet.
12. sem. Studerende vil gerne have ordentlig besked
om aflysninger og bytninger af forelæsninger. Med
hensyn til journalskrivning kan det være svært at
finde de praktiske ting som. f.eks. kittel på afdelin-
ger. Sekretariatet skriver lille notits om dette i
materiale som udsendes til afdelinger. Der er angi-
veligt 2 forelæsninger i hepatitis B - dette undersø-
ges.

7. Evaluering af psykiatri
Generel positiv stemning

8. Information om afholdt pilotprojekt vedr. træning
af samtale metodik på 7. og 8. semester.
Pilotstudier viser at samtalemetodik er godt for de
studerende. De er bedre til samtale med patienter
end studerende som ikke har modtaget træning i
samtalemetodik. Der arbejdes derfor videre med
projektet.

9. Evt.
Der stilles spørgsmål til 2 rul på 10. semester. Dette
er endnu ikke afklaret og svar må afventes.

KAGE: Per Lehnert tager kage med på mødet den
13. december 2001
Referent: Studentersekretær Louise Honoré

Studievejledningen
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 kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis 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 længere. Hvis en

ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

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

VEDR. NY STUDIEORDNING PÅ
MEDICIN.
For de studerende på ny studieordning er det i denne
ansøgningsrunde desværre ikke muligt at ansøge om
et udlandsophold via vore samarbejdsaftaler. Dette
skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke forelig-
ger detailplanlægning og meritvurdering af  rele-
vante semestre. Det forventes, at man vil kunne
søge ud på den nye studieordning fra og med næste
ansøgningsrunde dvs. efterår 2003 og forår 2004.

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.

STUDIET
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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 7, mandag d. 11. februar til fredag d. 15. fe-
bruar (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 huske at
overholde tidsfristerne for eksamenstilmelding! 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 er 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. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i me-
todelære.
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 integrerede
prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er indtegnings-
betingelser:
· 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-la-
ryngologi 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 patolo-
gisk 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.
- 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 godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er op-
fyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obli-
gatoriske studieelementer sker via EDB og går di-
rekte 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 !!

STUDIEOPHOLD I UDLANDET
Som en del af dit medicinske studium, kan du studere
en periode ved et universitet i udlandet.
Det kan være i Australien, Kenya, Portugal - eller
hvor du har lyst.

Og du kan få penge til studieopholdet.

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

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

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

Kort oversigt over stipendiemulighederne:

· INTERNATIONALISERINGS STIPENDIER til hele
verden IKKE ved samarbejdsuniversiteter
ansøgningsfrist: primo oktober.

· SOCRATES – ERASMUS – i forbindelse med ECTS
ophold ved samarbejdsuniversiteter ansøgningsfrist:
22. marts 2002
· NORDPLUS, Nordiske samarbejdsuniversiteter,
ansøgningsfrist: 22. marts 2002
· KULTURAFTALESTIPENDIER, til særlige lande
ansøgningsfrist: oktober og november

STUDIET



7
MERIT
Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.
få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhø-
rende eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt
ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran
studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges
pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan
samt attesteret eksamensbevis.

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2002!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2002 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret fredag 27. september 2002.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS SEPTEMBER 2002 ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER!

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-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 2002 fredag den 1. marts. Kun
ansøgninger, der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og
blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på,
at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes 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 do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2002 i dette
semester.

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

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

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

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

Nyttige internet - adresser:
· Generel information om internationale
anliggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm
· Informationsmateriale fra div. ECTS-universiteter
http://www.sund.ku.dk/Internat/erasskema.htm
· Informationsmateriale fra alle Nordplus partnere
http://www.sund.ku.dk/Internat/nordplusskema.htm
· Det Internationale Kontors hjemmeside
http://www.ku.dk/SA/inter/index.html
· Liste over KU samarbejdsuniversiteter
http://ku.dk/SA/inter/sam_liste.html

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER UGE 6 GÆLDENE TIL OG MED MANDAG 11. FEBRUAR 2002

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Tir 5/2 11 – 12 12 - 15 Gordon Thomas Jehu
Ons 6/2 10 – 11 11 – 14 Ulrik Bodholdt

15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tor 7/2 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche - International vejleder
Fre 8/2 14 – 15 11 – 15 Jes Braagaard
Man 11/2 15 – 16 16 – 19 Lone Emilie Rasmussen - International vejleder.

TRÆFFETIDER FORÅRET 2002 GÆLDENDE FRA TIRSDAG 12. FEBRUAR

Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.

Mandag 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen
Tirsdag 11 – 12 12 - 15 Lone Emilie Rasmussen - International vejleder
Onsdag 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu
Torsdag 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche - International vejleder

15 - 16 16 - 19 Ulrik Bodholdt
Fredag 15 – 16 12 – 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 eller Connie Holm tlf. 35 32 70 93 - 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 venligst
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.

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 !!

BEITOSTØLEN 2002
Igen i år vil der være mulighed for at få to medicin-
studerende til Beitostølen helsesports center i Norge.
Centeret arbejder med fysisk handicappede og ligger
lige midt i dejligt skiterræn.
Under opholdet indgår man i det daglige arbejde
med aktivering og genoptræning af fysisk handicap-
pede. Fra tidligere års ophold har vi erfaret at dette
er et meget givtigt ophold. Man får en enestående
mulighed for at følge den daglige arbejde på een af
Nordens førende rehabiliteringscentre. Desuden får
man, da det ligger i et skisportsområde, rig mulig-
hed for gode naturoplevelse på ski, kane og kælk.
Der gives et stipendie, som dækker rejse, kost og
ophold.
Opholdet ligger omkring uge 14 (første uge i april)
(dette ligger dog ikke helt fast endnu)
Ansøgningen stiles til studievejledningen, og skal være
os i hænde senest fredag den 1. Marts.
Hvis du vil høre mere om stedet eller har spørgsmål,
er du velkommen til at henvende dig i studie-
vejledningen hos Ulrik.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin
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STUDIEOPHOLD I UDLANDET
02/03 - NU SKER DET !!
Informationsmødet om ophold i udlandet..
Som Medicinstuderende ved Københavns Universi-
tet har du muligheden for et ophold ved et Universi-
tet i udlandet enten via en allerede foreliggende
udvekslingsaftale med et Universitet et sted i Europa
/ Norden (ECTS-aftale / NORDPLUS), i USA eller
ved selv at arrangere et ophold.
Er du interesseret i at vide:

Hvornår på studiet du kan komme afsted
Hvor du kan komme hen
Hvor lang tid du kan studere i udlandet
Hvor meget det koster
Hvordan man søger
Hvem man skal kontakte
Hvilke fag du kan følge
Og meget meget mere...

Skal du komme til Informationsmøde i Lundsgaard
Auditoriet Onsdag d. 20. februar 2002 kl. 16.00
Der vil hovedsageligt blive informeret om procedu-
rer vedr. vores samarbejds-universiteter (ECTS-pro-
grammet og NORDPLUS).  Derudover gennemgås
det, hvordan man selv arrangerer et ophold i udlan-
det (f.eks. USA, Australien, Canada osv.).
Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderli-
gere information fås ved henvendelse i studie-
vejledningens internationale træffetider v. Camilla
Götzsche eller Lone-Emilie Rasmussen.
Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit stu-
dium til en række universiteter i EU. Der vil være
mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af
evt. ekstraomkostningerne i forbindelse med ophol-
det.
Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af
de ca. 27 universiteter (i 12 forskellige EU- lande),
der deltager i ECTS (European Community Credit
Course Transfer System).
Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års va-
righed, og skal minimum være af 3 måneders varig-
hed, hvor man følger kurserne i deres normale for-
løb. Hvert universitet indenfor ECTS-samarbejdet
har udgivet et informationsmateriale, der beskriver
deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal
pladser til udenlandske studerende. Endvidere har
universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende
studieophold - af ensartede kurser - ved et af de
samarbejdende universiteter. Det er således muligt
at gennemføre et ECTS-studieophold uden studie-
tidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er
studietidsforlængende kan du medtage din SU under
opholdet.
Det modtagende universitet er sædvanligvis behjæl-
pelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et
kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til ophol-
det. Før afrejse til et studieophold i udlandet skal
det første studieår være bestået. ( Se nedenfor vedr.
ny studieordning)

Mulige lande og Universiteter: 

Land Universitet 
Belgien Bruxelles 
Finland Kuopio 
Frankrig Paris 
Frankrig Rennes 
Frankrig Strasbourg 
Grækenland Kreta 
Italien Bari 
Italien Napoli 
Italien Firenze 
Italien Perugia 
Portugal Coimbra 
Schweiz Lausanne 
Spanien Barcelona 
Spanien La Laguna 
Spanien Madrid 
Spanien Oviedo 
Spanien Valencia 
Spanien Valladolid 
Tyskland Berlin (Freie) 
Tyskland Berlin (Humboldt) 
Tyskland Bonn 
Tyskland Münster 
Østrig Vienna 
Ungarn Debrecen 

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 1. marts 2002.

Man kan maksimalt gennemføre 2 år af sine studier
i udlandet. Den nye ansøgningsfrist for disse ophold
og stipendier er
Fredag den 22. marts 2002 kl. 12.00.
Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i
betragtning.
Informationsmateriale fra alle universiteterne kan
erhverves via internettet på nedenstående adresser
eller lånes til kopiering mod aflevering af studiekort
el.lign. hos Studievejledningen for medicin i træffe-
tiderne. Der gøres opmærksom på, at informationen
på nettet er den senest opdaterede. Ansøgningsske-
maer til studieplan og stipendier kan udleveres ved
henvendelse hos Camilla Götzsche eller Lone-Emilie
Rasmussen.
E C T S : h t t p : / / w w w . s u n d . k u . d k / I n t e r n a t /
erasskema.htm
NORDPLUS:  http://www.sund.ku.dk/Internat/
nordplusskema.htm
Vi ses !!

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 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 !!

Fase I
GENETIK (SAU-24) PÅ CELLE-
BIOLOGI, 2. SEMESTER, FORÅR
2002
Ændring af tidspunkter og lokaler i forhold til lektions-
kataloget
Hold 202:
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til tirsdag
5. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.
Hold 203
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.
Hold 204
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.
Hold 205
Onsdag 6. marts 2002 kl. 12-14 er tidspunktet æn-
dret til kl. 8-10, lokale er uændret.
Hold 206

Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
8. marts 2002 kl. 14-16, lokale er uændret.
Fredag 8. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til torsdag 7.
marts 2002 kl. 8-10 i lokale 1.2.33.
Hold 207
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.
Hold 208
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til mandag
11. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Mandag 11. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til ons-
dag 6. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.32.
Hold 209
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
8. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.
Hold 210
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til torsdag
14. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Hold 211

Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til mandag
11. marts 2002 kl. 12-14, lokale er uændret.
Mandag 11. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til tirs-
dag 12. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.50.
Hold 212
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til tirsdag
12. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Hold 213
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til onsdag
13. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Onsdag 13. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
15. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.49.
Hold 214
Fredag 15. februar 2002 kl. 14-16 er ændret til fre-
dag 19. februar 2002 kl. 8-10 i lokale 1.2.66.
Onsdag 6. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til onsdag
13. marts 2002 kl. 10-12, lokale er uændret.
Onsdag 13. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
14. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.49.
Tirsdag 15. april 2002 kl. 8-11 er i stedet tirsdag 16.
april 2002 kl. 8-11, lokale er uændret.

STUDIET
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OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER 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
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.

HOLD 602
1) Eksaminatorieundervisning i anatomi planlagt til
tirsdag den 12.02 flyttes til
Tirsdag den 19.02, kl. 10-12, lokale F (mak)
2) Eksaminatorieundervisning i anatomi planlagt til
torsdag den 14.02 flyttes til
Fredag den 01.03, kl. 10-12, lokale 15.2.26 (mik)
Første dag for eksaminatorieundervisning bliver så-
ledes Tirsdag den 19.02.
Gør venligst Dine holdkammerater opmærksomme
på denne ændring.
Venlig hilsen, Sune Strøm

HOLD 605
1) Eksaminatorieundervisning i anatomi planlagt til
tirsdag den 12.02 flyttes til
Tirsdag den 19.02, kl. 12-14, lokale F (mak)
2) Eksaminatorieundervisning i anatomi planlagt til
torsdag den 14.02 flyttes til
Fredag den 01.03, kl. 12-14, lokale 15.2.26 (mik)
Første dag for eksaminatorieundervisning bliver så-
ledes Tirsdag den 19.02.
Gør venligst Dine holdkammerater opmærksomme
på denne ændring.
Venlig hilsen, Sune Strøm

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.
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.

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

KURSUS I BASAL SEXOLOGI
Undervisere:Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum
Instituttet

Kursusleder:Lektor Gorm Wagner, tlf.  3545 7130

Studiesekretær:Helle Jepsen og Therese Lylloff,
Medicinsk Fysiologisk Institut, lokale 12.6.8, tlf. 353
27571. Træffetid kl. 10-12 i semestermånederne.

Afholdes for studerende på 6. semester mandag
28.01.2002 kl. 9.50 til fredag 01.02.2002 i Victor
Haderup auditoriet.

BEMÆRK! VI HAR TIDLIGERE ANNONCERET
FORKERTE DATOER – DETTE ER DE RIGTIGE
DATOER!

Kursus er opbygget som temaundervisning med vægt
på diskussioner og vekslende mellem katedral infor-
mation, videoer og plenumdiskussioner. Foruden fy-
siologiske aspekter behandles adfærd, børns
sexualitet, sexuelle afvigelser, antikonception, om-
skæring, etniske problemstillinger og prostitution i
den hensigt at give deltagerne en bred basal forstå-
else af menneskets sexualitet.

Tilmelding kan ske ved indbetaling af kr. 75,- på
giro-kontonr. 5190908.
Ved indbetaling via netbank vælg kortart 01.
Giroindbetalingskort kan afhentes ved
studiesekretariatet, bygning 12.6,

Tilmelding senest mandag d. 14/1-2002.

Detaljeret program og kursusmateriale udleveres
første dag.

ÆNDRING AF TIDSPUNKTER OG
LOKALER I FORHOLD TIL
LEKTIONSKATALOGET

Hold 202:
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til tirsdag
5. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.

Hold 203
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.

Hold 204
Torsdag 7. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.

Hold 205
Onsdag 6. marts 2002 kl. 12-14 er tidspunktet æn-
dret til kl. 8-10, lokale er uændret.

Hold 206
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
8. marts 2002 kl. 14-16, lokale er uændret.
Fredag 8. marts 2002 kl. 8-10 er ændret til torsdag 7.
marts 2002 kl. 8-10 i lokale 1.2.33.

Hold 207
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til mandag
4. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.

Hold 208
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til mandag
11. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Mandag 11. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til ons-
dag 6. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.32.

Hold 209
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
8. marts 2002, tidspunkt og lokale er uændret.

Hold 210
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til torsdag
14. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.

Hold 211
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til mandag
11. marts 2002 kl. 12-14, lokale er uændret.
Mandag 11. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til tirs-
dag 12. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.50.

Hold 212
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til tirsdag
12. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.

Hold 213
Tirsdag 5. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til onsdag
13. marts 2002 kl. 8-10, lokale er uændret.
Onsdag 13. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
15. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.49.

Hold 214
Fredag 15. februar 2002 kl. 14-16 er ændret til fre-
dag 19. februar 2002 kl. 8-10 i lokale 1.2.66.
Onsdag 6. marts 2002 kl. 14-16 er ændret til onsdag
13. marts 2002 kl. 10-12, lokale er uændret.
Onsdag 13. marts 2002 kl. 12-14 er ændret til fredag
14. marts 2002 kl. 12-14 i lokale 1.2.49.
Tirsdag 15. april 2002 kl. 8-11 er i stedet tirsdag 16.
april 2002 kl. 8-11, lokale er uændret.

STUDIET

Vi rør aldrig ved
 undervisningsmidlerne!
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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 ind-
land 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 obligatori-
ske 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 op-
slagstavlen 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-

INFORMATIONSDAGE
Sønderjyllands amts videreuddannelsesråd afholder
informationsdage for
medicinstuderende den 15. og 16. marts 2002 med
rundvisning fredag den 15. marts
på henholdsvis Haderslev og Sønderborg sygehuse.
Lørdag den 16. marts kan der
vælges mellem besøg på henholdsvis Tønder syge-
hus, Aabenraa sygehus,
Gigthospitalet i Gråsten eller Augustenborg sygehus
(psykiatri).
Tilmeldingsfristen er fastsat til den 15. februar 2002.
Invitationerne kan fås ved henvendelse til fakultets-
sekretariatet".

Med venlig hilsen
Inger-Marie Hansen
fuldmægtig
telf. direkte 7433 5252

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-
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

Fase II

Studietilbud
UDDANNELSEN I HUMAN-
BIOLOGI
Humanbiologi
Humanbiologi er en tværfaglig, forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus på de basal-
biologiske forhold, som har betydning for forståelsen
af den menneskelige organismes funktion i  sundhed
og sygdom. Uddannelsen  blev oprettet på forsøgs-
basis i 1989 og blev positivt evalueret i 1994.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende.
Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenskabe-
lige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden un-
dervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikro-
biologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie)
hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-
dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet, projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.
Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for
menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.
Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.

Ansøgning om optagelse og yderligere information

STIPENDIUM TIL UNIVERSITÄT
ZU KÖLN 2002- 2003
Ved Universität zu Köln tilbydes et stipendium med
en forventet tidsramme på 9 måneders studieophold
med et beløb på ca. • 2.000 om måneden til en dansk
studerende fra Københavns Universitet i det akade-
miske år 2002-2003
Målgruppe: Studerende med mindst 2 års normerede
studier bag sig. Ansøgere skal beherske og kunne
dokumentere kendskab til tysk.
Ansøgningsbetingelser og -procedure: Yderligere op-
lysninger fås på Det internationale Kon-tor.
Ansøgningsskema: Kan afhentes  på Det internatio-
nale Kontor.
Ansøgningsfrist: Ansøgning m. bilag indleveres til
Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1010 Kø-
benhavns K, senest senest fredag den 1. marts 2002.

Ansøgningsskemaer samt yderligere information kan
rekvireres og indsendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76/35 32 75 28
e-mail: mre@adm.ku.dk
ANSØGNINGSFRIST: FREDAG DEN 5. APRIL 2002
KL. 12.00

STUDIET
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INVITATION

til
HUMANBIOLOGI-UDDANNELSEN’s

ÅBENT HUS TORSDAG D. 28 FEBRUAR 2002
KL.15.00

  HANNOVER AUDITORIET
PANUM INSTITUTTET

 BLEGDAMSVEJ 3
 2200  KØBENHAVN N

Går du og overvejer hvad fremtiden kan byde på
og har du lyst til at lade dig inspirere, så kig
forbi. Du vil her få mulighed for at tale med
studerende som er i gang med humanbiologi-
uddannelsen, og med studielederen og derved få
et indtryk af uddannelsens forløb og indhold.

På gensyn!!!

Studienævn for humanbiologi

Humanbiologistudiets indhold:
Humanbiologiuddannelsen består af to hovedfag
(cellebiologi og human patofysiologi) samt en
række metodekurser og naturvidenskabelige
redskabsfag f.eks. molekylærbiologi, patologi,
mikrobiologi, farmakologi, toksikologi,
forsøgsdyrskundskab, medicinske billedteknikker,
medicinsk videnskabsteori samt isotopteknik.
Endvidere indgår to kliniske kurser på et
universitetshospital. Studiet afsluttes med et
speciale, et selvstændigt videnskabeligt projekt
af 1 års varighed. Der eksisterer en ph.d.-uddan-
nelse integreret med og i forlængelse af specia-
let, men der er selvfølgelig også mulighed for at
påbegynde en ph.d.-uddannelse efter fuldendt
kandidateksamen.
Uddannelsens sigte: Biomedicinske forsknings-
og udviklingsopgaver med humanbiologisk rele-
vans i den private sektor (medicinal, biotekno-
logi, fødevare) eller i den offentlige sektor
(sundhedsvæsen, miljøsektor, universiteter).

HVORFOR ER TVILLINGER
INTERESSANTE FOR
LÆGEVIDENSKABELIG FORSK-
NING?
En præsentation af Det Danske Tvillingregister og
dets forskning
Foredragsholder: Lektor, ph.d. Kirsten Ohm Kyvik,
Det Danske Tvilllingregister, Afdeling for Epidemio-
logi, Institut for Sundhedstjenesteforskning. Syddansk
Universitet.
Tid: Torsdag den 21. marts 2002, kl. 19.00.
Sted: ”Boulevarden”, Søndre Boulevard 23 A, møde-
lokalet st. th., 5000 Odense C
(kørselsvejledning: se  www.sdu.dk).
Arrangør: Danske Kvindelige Lægers Forening
Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig.
Der vil kunne købes øl og vand.

Studietilbud, fortsat.

SKOLARSTIPENDIAT
søges til forskningsprojekt vedr.
Effekten af forebyggende koloskopi ved arvelig kolon-
cancer (HNPCC)

Medicinstuderende søges til et 1-årigt skolar-
stipendiat løbende fra 1.marts 2002 til 28.februar
2003 evt. senere efter aftale.
Du skal indgå i projekt på HNPCC-registret, hvor
effekten af forebyggende koloskopier hos
asymptomatiske risikopersoner i familier med arve-
lig koloncancer (HNPCC-familier) skal belyses og ana-
lyseres ved systematisk indhentning af resultatet af
disse. Projektet tager udgangspunkt i de familier,
der kendes i HNPCC-registret.

Hvis du har lyst og har overstået 7.semester, vil du
blive oplært i følgende:
– Kendskab til HNPCC-databasen og datasøgning
– Nationale og internationale kriterier for arvelig
tyktarmskræft, både klinisk og molekylær geneti-
ske.
– Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale
til risikopersoner
– Data indsamling, bearbejdelse og tolkning
– Udarbejdelse af videnskabelig publikation
– Mundtlig præsentationsteknik ved fremlægning af
videnskabelige data
– Samarbejde med registrets øvrige medarbejdere
og deltagelse i fælleskonferencer

Du vil blive tilknyttet HNPCC-registret og super-
viseret af registrets leder og kliniske genetiske kon-
sulent. Registret er placeret på gastroenheden, hvor
der i forvejen er flere kliniske assistenter , Ph.d.-
studerende og projektsygeplejersker. Projektet er
egnet til OSVAL II-opgave. Der vil være mulighed
for 1.forfatterskab på 1-2 arbejder og på længere sigt
mulighed for fastere tilknytning til HNPCC-registret
mhp udarbejdelse af Ph.d.- eller disputats-projekt,
hvis dette ønskes.

Lønnen er 9.000,-kr.pr.mdr. Der ydes betaling under
ferie.
Ansøgningen sendes senest 20/2-2002 til:

Inge Bernstein
Vik.overlæge, Ph.d.
HNPCC-registret
Gastroenheden 435
Hvidovre Hospital
e-mail:inge.bernstein@hh.hosp.dk
Yderligere information og oplysning på tlf. 36323184

FORSKNINGSPROJEKT INKL.
OSVAL II PROJEKT TIL SKOLAR-
STIPENDIAT
Regulering af granulocyttens dannelse: Et ”functional
genomics” projekt
Granulocytter er de talrigeste leukocytter i blodet
og er essentielle for kroppens immunforsvar mod
invaderende mikroorganismer. Granulocytter dannes
kontinuerligt fra stamceller i knoglemarven ved en
proces kaldet granulopoiese. Under denne proces ud-
styres granulocytten med de proteiner og granula,
der er nødvendige for dens funktion i immunsystemet.
I øjeblikket er de molekulære mekanismer som regu-
lerer granulopoiesen kun delvist kendt og hidtil for-
ligger ingen undersøgelser på genomniveau.
Monitorering af genekspression på genomniveau, dvs.
af alle kendte gener, er et nyt forskningsområde
indenfor ”functional genomics”. Dette forskningsom-
råde anvendes til identifikation af co-regulerede ge-
ner og gener som udtrykkes forskelligt i celler på
forskellige modningstrin. Nye teknikker til monitore-
ring af genekspression på genomniveau inkluderer
DNA microarrays eller såkaldte genchips, hvilke til-
lader måling af ekspressionsniveauet på flere tusinde
gener på en gang.
Formålet med dette forskningsprojekt er at under-
søge, hvilke gener, der har betydning for
granulopoiesen ved brug af et koncept baseret på
”functional genomics”. Hertil høstes knoglemarv fra
raske donorer og granulocyttens forstadier af for-
skellig modningsgrad isoleres. Efterfølgende oprenses
RNA fra disse celler til monitorering af genekspression
på genomniveau ved genchipteknologi (12.000 kendte
gener og ca. 30.000 gener med ukendt funktion). Til
sidst sammenlignes genekspressionsprofilerne i
granulocytforstadier af forskellig modningsgrad ved
hjælp af dataanalyse. Projektet vil søge at definere
gener som ikke hidtil har været kendt for at have
betydning for granulocyttens dannelse. Projektet vil
også kunne bidrage med ny viden om, hvilke gener,
der er af betydning ved udvikling af leukæmi.
Projektet henvender sig til medicinstuderende som
ønsker at forske 1 år på fuld tid som skolarstipendiat
(ca. 8.200 kr./måned). Den studerende vil have mu-
lighed for at lære en lang række cellebiologiske og
molekylærbiologiske metoder (som allerede er etab-
leret på laboratoriet) under grundig vejledning. Re-
sultaterne vil kunne bruges til et OSVAL II projekt.
Projektet gennemføres på Rigshospitalets
Granulocytlaboratorie samt Rigshospitalets nye ”gen-
chip core facility”. Vi er p.t. 10 personer (deraf 1
studerende, 2 laboranter, 5 Ph.D. studerende, 1
seniorforsker og 1 professor) og har en hyggelig og
behagelig atmosfære.
Hvis projektet har din interesse, er du meget vel-
kommen til at kontakte os mhp. yderligere oplysnin-
ger.

Kim Theilgaard-Mönch
læge, klinisk assistent
Granulocytlaboratoriet Afs. 9322
Hæmatologisk Afd.
Rigshospitalet
Tel.: 3545 6728

Niels Borregaard
klinikchef, prof., dr. med.
Afs. 4042
Hæmatologisk Afd.
Rigshospitalet
Tel.: 3545 4371

OVERVEJER DU STUDIEOPHOLD
I UDLANDET ?
Kom til International Markedsdag 2002
på Københavns Universitet
Torsdag den 21. februar Kl. 10-16,
Festsalen på Frue Plads
Københavns Universitet afholder en International
Markedsdag målrettet dig, der overvejer studieop-
hold i udlandet. En række internationale organisa-
tioner vil deltage og informere om mulighederne i
netop deres hjemlande. Derudover vil du kunne høre
om studiemuligheder gennem Københavns Universi-
tets udvekslingsaftaler, samt få information om
ansøgningsprocedure, forhåndsgodkendelse, merit og
meget mere.
Markedsdagen vil bestå af mindre
informationssessions, boder hvor du kan få svar på
individuelle spørgsmål samt en international café,
hvor du kan få en snak med internationale stude-
rende eller medstuderende, der har været på
udenlandsophold.
Vi glæder os til at se dig den 21. februar!

Københavns Universitets internationale Kontor
Fakulteterne ved Københavns Universitet
Samt særligt inviterede:
Australian Trade Commission
British Council
Institut Francais
Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissio-
nen
Goethe Instituttet
Europa Kommissionen og Europa Parlamentet

DANSKE KVINDELIGE LÆGERS
FORENING
ARRANGERER BESØG I DANNER-
HUSET
Tirsdag den 23. april 2002, kl. 19..00 – ca. 21.30
Dannerhuset er det første krisecenter i Danmark.
Det har haft en meget stor betydning for hele
krisecenterbevægelsen og for oprettelsen af centre
rundt om i landet for voldsramte kvinder og deres
børn. I efteråret 2001 havde centret eksisteret i 20
år, hvilket blev fejret med en række arrangementer.

Program: Lige efter ankomsten vil der blive serve-
ret et par stykker smørrebrød, vand, kaffe og te. Der
vil efter en kort indledning af Dannercentrets leder,
Lis Vahlun, blive vist en video om Dannerhusets
tilblivelse og om hvordan, centret siden har funge-
ret. Efter spørgsmål vil Lis Vahlun fortælle mere
generelt om krisecentre. Aftenen slutter med en rund-
gang i Dannerhuset. Varer ca. ½ time.

Pris: Kr. 65,00, som inkluderer traktement og afgift
for besøget. Betales ved mødet.
Tilmelding: Inden den 17. april 2002 til Vibeke Jør-
gensen, Hegnsvej 37, 2850 Nærum, tlf. 4580 0328,
fax., 4580 3428, e-mail: vibeke.jorgensen@dadlnet.dk.

STIPENDIUM TIL HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT ZU BERLIN 2002/03
Ved Humboldt-Universität zu Berlin tilbydes et sti-
pendium til et 10-måneders studieophold med et be-
løb på ca • 1.760 om måneden til en dansk stude-
rende ved Københavns Universitet i perioden 1. ok-
tober 2002 til 31. juli 2003.
Målgruppe: Studerende med mindst 2 års normerede
studier bag sig, fortrinsvis  studerende på 4. seme-
ster og senere studietrin. Ansøgere skal beherske og
kunne dokumentere kendskab til tysk.
Ansøgningsbetingelser og -procedure: Yderligere op-
lysninger fås på Det internationale Kon-tor.
Ansøgningsskema: Kan afhentes  på Det internatio-
nale Kontor.
Ansøgningsfrist: Ansøgning m. bilag indleveres til
Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1010 Kø-
benhavns K, senest senest fredag den 1. marts 2002.

STUDIET
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ONDSKABENS MASKER
- og det ondes væsen Velkommen, kære læser, til
endnu et semester i selskab med studenterpræsten
og hans håndlangere.

År 2001 gav os mange glæder, men året demonstre-
rede også nogle af de mere negative sider af det,
man har kaldt den nye verdensorden efter murens
fald. Den bevidste terror stak hovedet frem; vi så
den helt åbenlyse og villede ondskabs maske.

En maske som man kan give og gav rationelle forkla-
ringer. USA fik tilbage med den mønt det selv giver.
Men det er som om begivenheden ikke lader sig
rationalisere væk. Under alle omstændigheder har
den fået amerikanerne til at acceptere ret voldsomme
indskrænkninger i de per-sonlige frihedsrettigheder.
Vi fik også endnu en krig med USA og de nato-
allierede i front. En krig som både den nye og den
gamle danske regering har støttet.

Alle disse begivenheder giver anledning til endnu en
gang at spørge om det ondes væsen. Og med dette
følger spørgsmålet om, hvem vi men-nesker i grun-
den er?

Vi beskriver ofte ondskabens væsen som det umen-
neskelige, det afvigende, det sygelige. Vi kender det
fra film om seriemordere, Hannibal the Cannibal
m.fl., men jeg tror, det er en farlig holdning, som
skal holde det ondes afgrunde væk fra os selv.

Der er intet som tyder på, at Mohammed Atta, som
fløj det ene af flyene ind i World Trade Center, var
afvigende. Han var helt normal og for-mentlig over-
bevist om, at han gjorde det rigtige. Ganske som de
fleste af de nazistiske bødler som stod bag Holocaust
var helt normale, borger-lige funktionærer, der blot
havde en særdeles veludviklet pligtfølelse.

Vejen til helvede er brolagt med gode viljer, siger
man. Og er det onde ikke også indskrevet i tilværel-
sen, som det onde vi gør uden at ville det? Eller er
dumhed og fantasiløshed ikke også ondt? I hvert fald
kan det medføre ondt.

Her kommer spørgsmålet om etik også ind, for vi-
denskaben er jo god, men den kan bruges i det ondes
tjeneste. Og det er nok et spørgsmål, om ikke der
findes tekniske frembringelser, der ligesom Saurons
ring kan udrette store undere, men som uafvendeligt
trækker én ind i destrukti-onen.
Vi vil i løbet af semestret tage emner op, hvori vi
mere eller mindre direkte tager spørgsmålet op om
den ondskab, som vi møder både udenfor og indeni os
selv.

I dette semester er vi glade ved at kunne præsen-
tere nogle arrangementer som er blevet til i samar-
bejde med forskellige studenterorganisatio-ner. Jeg
vil her især nævne GIM - Gruppen for Integreret
Medicin - på Panum.

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 kan han
kontaktes via mail: pnh@adm.ku.dk eller telefon: 20
46 41 93.

Kontoret er lukket i uge 7 på grund af vinterferie.

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

Arrangementer
Onsdag den 20. februar, kl. 19.30
"Kristen helbredelse" - et arrangement i samarbejde
med GIM, Gruppen for Integreret Medicin.

I Bibelen berettes der meget om Jesus som helbre-
der syge mennesker. I dag har de fleste præster
overladt den opgave til lægerne. Enkelte præster
laver dog healing og helbredelse ved bøn. Som det
fremgik af tv-programmet Åndernes Magt i efter-

året, er der også stadig nogle som praktiserer eksor-
cisme. Hvad går det egentlig ud på?

Oplæg ved Ole Skjerbæk Madsen, fhv. præst i folke-
kirken, nu på fuld tid engageret i projektet "I Meste-
rens Lys" og Bodil Rønnov Due, hospitalspræst på
Bispebjerg Hospital.

Sted: Panum instituttet - lille mødesal, Blegdamsvej
3b, 2200 København N (Det er vigtigt, at interesse-
rede uden studiekort kommer til tiden, da adgang
ellers ikke er mulig.)

Onsdag den 27. februar, kl. 19.30
"Det gode, det onde og den virkelig grusomme" -
Hvordan skal vi forholde os til den 11. september?
Aftenen vil bestå af en temagudstjeneste med efter-
følgende foredrag af etnolog og forfatter Karen
Schousboe. Derefter vil der være diskussion og mu-
lighed for at købe øl og vand, samt kaffe.

Hvis du kun ønsker at komme til foredraget, vil der
være indgang ad døren ved kordegne- og præste-
kontoret kl. ca. 20.15.
Sted: Sct Andreas kirke, Gothersgade 148

Tirsdag den 12. marts, kl. 20.00
"jesus_c._odd_size" - Hotel Pro Forma
"jesus_c_odd_size" er en vandring gennem Bibelens
optrin og udsagn - uden at fortolke eller illustrere.
Forestillingen består af skuespil, performance, bil-
lede, instal-lation, film, prædiken, interaktiv
skriftestol, kaffestue, orgelspil og lydkunst.

Deltag i quizzen på vores hjemmeside fra 28. februar
- og vind en billet som præmie eller køb selv billet til
forestillingen. Vi mødes udenfor udstillingsbygningen
kl. 19.45 og runder aftenen af med en øl eller en kop
kaffe på en af midtbyens cafeer.

Sted: Nikolaj Udstillingsbygning, Nikolaj Plads

Lørdag den 20. april, kl. 13-17
"Guds rige på jord - den politiske stat og forestillin-
gen om guds rige" - et arrangement i samarbejde
med studentermenighederne i Indre by, på KUA, DTU
og RUC

Den religiøse utopi har været stærkt til stede i den
kristne forestilling om gudsriget - i perioder som
noget man arbejdede meget konkret på at realisere
her på jorden - men i vores protestantiske sammen-
hæng er der sket en adskillelse af politik og religion.
Man kan dog fx spørge hvilke værdier og hvilken
utopi der ligger i EU-projektet? Er EU vejen til
Guds rige eller ....?

Den religiøse utopi synes at være stærk i visse mus-
limske gruppers forestilling om en islamisk stat.
Andre muslimer er dog mere betænkelige og kritiske
overfor koblingen mellem religion og politik.

I løbet af dagen vil emnet blive belyst fra forskellige
synsvinkler af bl.a. Sherin Khankan fra Forum for
Kritiske Muslimer og cand. theol. Jørgen I. Jensen,
og der vil blive rig lejlighed til at diskutere.

Følg med på vores hjemmeside for mere detaljerede
oplysninger.

Sted: Aud. 3, HCØ, Universitetsparken 5

Tirsdag den 23. april, kl. 18.30
Generalforsamling og planlægningsmøde.

Der foretages valg til bestyrelsen efter vedtægterne,
og vi lader tankerne springe frit og finder på aktivi-
teter til efterårssemesteret.

Præmien for at deltage i mødet er - udover den
fantastiske mulighed for indflydelse og det dejlige
sociale samvær - et godt måltid mad!

Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148

Onsdag den 22. maj, kl. 14.00
Rundvisning på Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Efter udflugter til Bispebjerg Krematorium og
Assistens Kirkegård ser vi på denne vandring nær-
mere på jødiske begravelsesskikke. Mandlige besø-

gende bedes bære hovedbeklædning, alle bør have
fornuftigt fodtøj på og der henstilles til, at man ikke
medbringer store tasker og rygsække af hensyn til
gravstenenes alder og faren for at de vælter. Rundvi-
ser er Erik Henriques Bing, der bl.a. har skrevet
bogen "Evighedens Hus".

Vi runder eftermiddagen af med en snak over en kop
kaffe eller en øl på en lokal café.

Der kan maximalt deltage 20 personer i rundvisnin-
gen, så vi anbefaler (men kræver det ikke; du risike-
rer bare at måtte blive udenfor lågen…) at du til-
melder dig på forhånd på 35 32 70 94 eller
lotz@adm.ku.dk

Mødested: Indgangen, Møllegade 12, 2200 Køben-
havn N

Fredag den 7. juni, kl. 19.00
Sommerfest

Vi afslutter semesteret med en sommerfest i de gode
lokaler i Sct. Andreas Kirke. Der vil være god mad
og underholdning. Følg med på hjemmesiden og på
opslag for detaljer.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148

Gudstjenester

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

27. januar, kl. 10.00 29. marts, kl. 10.00 (langfredag)
4. februar, kl. 10.00 1. april, kl. 10.00 (2. påskedag)
24. februar, kl. 10.00 28. april, kl. 10.00
17. marts, kl. 10.00 20. maj, 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.

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.
Der findes yderligere litteratur, som du kan låne, på
studenterpræstens kontor.

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

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

Ugestarten Mandag Morgen
Som noget nyt vil der blive mulighed for en fælles,
stille ugestart. I en kombination af stilhed og musik
indleder vi ugen med en kort samling i andagts-
rummet. Den "organiserede" del vil vare fra kl. 8.50
til 9.05, men lokalet står som nævnt ovenfor åbent,
så der er fri adgang til at komme tidligere og/eller
blive siddende længere. Første gang 18. februar.

Morgensamlingen vil ikke indeholde
bekendelsesmæssige elementer, så alle er velkomne
til at deltage - uanset tro.

For yderligere oplysninger kontakt den akademiske
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk eller 35
32 70 94.

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. Se på
hjem-mesiden, hvordan du tilmelder dig selv eller
send en mail til lotz@adm.ku.dk

Nærmere oplysninger
Du kan få nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer eller studenterpræstens arbejde generelt
på vores hjemmeside www.sund.ku.dk/praest eller
på telefon 35 32 70 94 / 20 46 41 93.
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SYMPOSIUM MITOCHONDRIA
AND REGULATION OF CELL
DEATH

Wednesday, March 20, 13.00 - 16.45
Hannover Auditorium, Panum Institute,
Blegdamsvej 3, Copenhagen N
Organizers: Marcel Leist, H. Lundbeck A/S and Steen
Gammeltoft, Glostrup Hospital.

Program:
13:00 - 13:30 Marcel Leist (H. Lundbeck A/S,
Copenhagen, DK)Introduction -"Mitochondria and
Their Differential Role in Many Modes of Program-
med Cell Death"
13:30 - 14:00 Fabio Di Lisa (Università di Padova,
Padova, Italy)Mechanisms of Mitochondrial
Dysfunction in Cell Death
14:00 - 14:15 Maria Høyer-Hansen (Danish Cancer
Society, Copenhagen, DK)Interplay of mitochondria,
endoplasmatic reticulum and lysosomes in program-
med cell death of MCF-7 breast cancer cells
14:15 -14:45 Jochen H.M. Prehn (University Münster,
Münster, Germany)Mitochondrial life without
cytochrome-C: Mitochondrial and plasma membrane
potential changes during apoptosis.
14:45 - 15:15 Coffee break
15:15 - 15:45 Elisabetta Vaudano (H. Lundbeck A/S,
Copenhagen, DK)Mitochondrial toxins as tools to
model Parkinson's disease in experimental animals
15:45 - 16:15 Tadeusz Wieloch (Wallenberg
Neuroscience Center, Lund, Sweden)Mitochondrial
involvement in acute neurodegeneration
16:15 - 16:45 Aviva Tolkovsky (University of
Cambridge, Cambridge, UK)Mitochondrial
disappearance from cells: a clue to the role of
autophagy in programmed cell death and disease?

Abstracts: BioZoom vol. 5, no. 1 and www.biokemi.org

H. Lundbeck A/S is gratefully acknowledged for spon-
soring the symposium.

SYMPOSIUM FROM GAS TO
GENE: MOLECULAR MECHANISM
OF OXYGEN SENSING IN
HEALTH AND DISEASE

Thursday, February 21, 13.15 - 17.00

Zoologisk Institut, University of Copenhagen,
Universitetsparken 15, Building 12, Auditorium 2.

Organizer: Jens Høiriis Nielsen, Institute of Medical
Biochemistry and Genetics (IMBG), University of
Copenhagen, Panum Institute. E-mail:
jhn@imbg.ku.dk
Program:
13.15-14.00: Joachim Fandrey, Department of
Physiology, University of Essen, Germany: "Oxygen
tension in tissues and cell culture systems: the basics
for O2-regulated gene expression"

14.00-14.30: Lorenz Poellinger, Department of Cell
and Molecular Biology, Medical Nobel Institute,
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden: "Regulation
of gene expression by HIF-1"

14.30-15.00: Peter Ebbesen, Cancer Research
Institute, University of Aarhus, Denmark: "In vitro
control of oxygen tension and some observations on
in vitro cell phenotypes at physiological and
pathological oxygen tensions".

15.00-15.30: Coffee break

15.30-16.00: Ian J. Stratford and Kaye Williams,
Experimental Oncology Group, School of Pharmacy
and Pharmaceutical Sciences, University of
Manchester, UK: "The role of HIF-1 in tumor growth
and response to therapy"

16.00-16.30: Michael Horsman, Cancer Research
Institute, University of Aarhus: "Tumor hypoxia and
its role in angiogenesis and resistance to therapy"

16.30-17.00: General Discussion
Abstracts: www.biokemi.org

"DAS REKTORAT"-STIPENDIUM
VED CHRISTIAN-ALBRECHTS-
UNIVERSITÄT ZU KIEL UNDER
KULTUR-AFTALEN MELLEM
DANMARK OG TYSKLAND 2002-
2003
Ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel tilbydes
stipendiet "Das Rektorat" til et 10-måneders studie-
ophold med et beløb på ca. • 2.150 om måneden til
en dansk stude-rende ved en højere uddannelsesinsti-
tution i Danmark i perioden 1. oktober 2002 til 31.
juli 2003, under kulturaftalen mellem Danmark og
Tyskland.
Målgruppe: Studerende under 32 år med mindst 2
års normerede studier, fortrinsvis stude-rende på 4.
semester og senere studietrin til følgende fagområ-
der: Humaniora, teo-logi, jura, samfundsvidenska-
berne, matematik, og naturvidenskaberne. Ansøgere
skal beherske og kunne dokumentere kendskab til
tysk.
Ansøgningsbetingelser og -procedure: Yderligere op-
lysninger fås på Det internationale Kon-tor.
Ansøgningsskema: Kan afhentes  på Det internatio-
nale Kontor eller på www.ciriusonline.dk
Ansøgningsfrist: Ansøgning m. bilag indleveres til
Det internationale Kontor, Fiolstræde 24, 1010 Kø-
benhavns K, senest senest fredag den 1. marts 2002.

H:S SCHOLARSTIPENDIUM
til stud. med.
Hel- eller deltidsansættelse kan anvendes som
OSVAL2-opgave.

Sct. Hans Hospital har i 2001 etableret ”Dansk Psy-
kiatrisk Biobank”. Biobanken indeholder anonymise-
rede kliniske oplysninger og genetisk materiale ind-
hentet fra psykiatriske patienter i hele H:S m.h.p. at
studere det genetiske grundlag for psykiatriske li-
delser

Det er den studerendes opgave at udvælge og karak-
terisere patienter klinisk og fænotypisk. Dette ar-
bejde tager udgangspunkt i relevant litteratur,
ratingskemaer og klinisk vejledning. Den studerende
skal herefter bearbejde indsamlede oplysninger  bl.a.
ved frekvensbestemmelser af enkelte traits (fænoty-
per) og kombination heraf m.h.p. opbygning af valide
kliniske profiler af svært psykisk syge og behandlings-
resistente patienter.

Alle interesserede er velkomne til at søge stillingen,
om end ansøgere er der har bestået farmakologi og

DANSKE KVINDELIGE LÆGERS
FORENING ARRANGERER MØDE
Det metaboliske syndrom og type 2 diabetes – diag-
nostik og behandling

Tid: Mandag den 15. april, kl. 17.00 – ca. 20.30.
Sted: Hvidovre Hospital, auditorium 3-4.
Indhold: Type 2 diabetes er en af komponenterne i
”det metaboliske syndrom”, som i dag antages at
være bindeleddet mellem type 2 diabetes og hjerte-
karsygdomme. Det er nu alment accepteret, at type
2 diabetes er en kardiovaskulær sygdom, der er ka-
rakteriseret ved forhøjet blodglukose samt sen-
diabetiske komplikationer.
De nyeste tale tyder på, at omkring 230.000 dan-
skere har type 2 diabetes, og at antallet er hastigt
stigende på grund af vores livsstil,  manglende mo-
tion og tiltagende overvægt. Den patofysiologiske
baggrund for det metaboliske syndrom og behandlin-
gen af hyperglykæmien, hypertension og
dyslipidæmien ved type 2 diabetes vil blive diskute-
ret.
Målgruppe: Læger fra alle tre søjler og andre inte-
resserede.
Foredragsholder: Overlæge Sten Madsbad,
Endokrinologisk Klinik, Hvidovre Hospital.
Program: Kl. 17.00 – 17.20: uddeling af legater. Kl.
17.30 – 18.45: Møde om diabetes. Derefter spisning,
efterfulgt af generalforsamling (generalforsamlingen
kun for medlemmer).
Pris: Kr. 100,00 inkl. drikkevarer. Beløbet betales
ved mødet.
Tilmelding: Inden 9. april til Vibeke Jørgensen, hegns-
vej 37, 2850 Nærum, tlf. 4580 0328, fax 4580 3428, e-
mail: vibeke.jorgensen@dadlnet.dk.

psykiatri vil blive foretrukket. Der må beregnes
mellem 6 og 12 mdr. til projektet. Starttidspunkt:
snarest muligt. Der ydes 7.500 kr. pr. mdr. ved
fuldtidsansættelse (uforligneligt med SU). Deltids-
ansættelse (min. én dag ugentligt) er også muligt.

Projektets formelle hjemsted er Forskningsinstitut
for Biologisk Psykiatri på Sct. Hans Hospital. Ar-
bejdspladsen vil primært være de psykiatriske afde-
linger på Frederiksberg og Amager Hospital. Perio-
den kan VKO-godkendes og det vil være muligt at
producere OSVAL-2 i løbet af perioden.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
forskningschef Thomas Werge, Forskningsinstitut for
Biologisk Psykiatri, tlf. 4633 4968

Studietilbud, fortsat.

STUDIET

FARVER FOR ALMENE SYG-
DOMME
Gennem forskellige metoder ledes diagnosen til
det æteriske legeme og dets syv store kraftcentre.
Disse centres tilstande og aktiviteter må først og
fremmest bedømmes, da de er menneskets kraft-
felter eller usynlige legemer og især det æteriske,
som danner rammen eller nettet, hvorpå den fysi-
ske vehikel er dannet, og disse centre betinger
legemets vitale aktivitet og sundhed.

Terapeuten er ganske klar over, at den korrekte
vejrtrækning og tilstrækkelig frisk luft er nødven-
digt for sundheden og måske foreslår han farve-
indåndingsøvelser for at de af ham diagnostice-
rede mangler kan suppleres. Ligeledes vil han minde
sin patient om værdien af solskin, hav- og landluft,
som vil være en hjælp til opbygning af livskraften.
Han glemmer heller ikke den rolle vitaminer spil-

ler ved at forsyne den nødvendige energi til det vitale
legeme. Dette bliver endog af endnu større betydning
eftersom vor ernæring bliver mere og mere kunstig
med alle de tilsætnings- og præserveringsmidler der
nu anvendes.

Oldtidens lærde identificerer syv større chakras langs
rygsøjlen og i hovedet. Disse er »hjul« af roterende
subtilt stof, som repræsenterer energicentre. Lege-
mets organer har en sammenhæng med hver af disse.
Den røde chakra nederst på rygsøjlen kontrollerer, at
det kreative og reproduktive system fungerer. Dette
er brændpunktet for behandlingen af disse problemer.

Den orange chakra er koncentreret i milten og indvir-
ker på fordøjelses- og omsætningsprocessen. Behand-
lingen af denne proces er koncentreret om dette cen-
ter. Den gule chakra ligger i solar plexus og behand-
lingen er koncentreret om denne chakra, hvis der fin-

des en uligevægt i de adrenale kirtler (binyrerne),
bugspytkirtlen og leveren. Den grønne chakra er
hjertet. Sygdomme i hjertet, blodet og kredsløbs-
forstyrrelser behandles ved at koncentrere sig om
dette center.
Den blå chakra sættes i forbindelse med halsen og
findes bag struben. Sygdomme vedrørende halsen,
skjoldbruskkirtlen og de parathyroide kirtler (bi-
skjoldbruskkirtlerne) behandles gennem denne
chakra.
Indigo er pandens chakra, som er centreret mel-
lem øjenbrynene og står i forbindelse med hypofy-
sen, der er kontrolkirtlen for hele det endokrine
system. Den skal skabe balance for de andre kirtlers
under- eller overaktivitet og kan derved selv
komme ud afbalance (blive overarbejdet). Syg-
domme i hjernen, øjnene, næsen, ørerne og nerve-
systemet- behandles ved koncentration om denne
chakra. Læs mere på side 21
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Annoncer
FORSØGSPERSONER
SØGES
Er du i dårlig form ?
Så er du måske den vi søger !

Du skal være :

· 20-30 år
· Mand
· Rask
· Ikke-ryger
· Utrænet (dyrker ikke regelmæssig idræt)
· Almindelig af bygning

Vi ønsker :

At undersøge insulins effekt på glukosetransport
i muskulaturen efter et 3 ugers træningsforløb.

Vi tilbyder :

2 forsøgspersoner at få målt deres maximale
iltoptagelse, og deltage i 3 ugers et-bens sparke-
træning.
Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-5 gange
om ugen og foregår på August Krogh Institutet
på Østerbro.

På den afsluttende testdag vil der blive taget
blodprøver, udtaget muskelvæv samt infunderet
insulin og sukker i blodbanen.

Honorar gives
Passer ovenstående beskrivelse på dig, og er du
interesseret i at deltage i den aktuelle forskning
om insulinvirkning med relevans for bl.a.
sukkersygebehandling, så kontakt venligst:

Christian Frøsig
Cand. scient. Humanfysiologi
Tlf : 77303670

Eller på Email : cfrosig@ifi.ku.dk

Test og træning udføres på Human Fysiologisk
Laboratorium, August Krogh Institutet,
med Dr. Med. Erik A. Richter som lægelig an-
svarlig.
Forsøget er godkendt af Videnskabs Etisk Ko-
mité.

TURNUSPLADS HAVES
- i Viborg Amt mhp. afvikling i august 2002.
Ønskes byttet til en ”turnusstilling” på Sjælland
så tæt på hovedstaden som muligt.
Prisen taler vi om.
Med venlig hilsen
Tina Khwaja
Bymuren 24,3.tv.
2650 Hvidovre
Telefonnummer 36775661
E-mail-adresse tina2@ofir.dk

TURNUSBYTTE
haves HS
kontakt:
turnuskbh@yahoo.dk

MEDICINSK FYSIOLOGISK
INSTITUT
 søger forsøgspersoner.
Raske mandlige 1grads slægtninge til type 2 dia-
betikere og raske mænd (kontrolgruppe) søges,
til 12 ugers cykeltræning
Træning i hjemmet. Honorar kr. 4000. Yderli-
gere information ved henv. på E-mail
jeppebach@mfi.ku.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES!

Raske unge mænd i alderen 20-30 år

Formålet med dette studie er at undersøge hjer-
tets funktion efter længerevarende hårdt arbejde.

Studiet involverer cykling på ergometercykel
fordelt på tre dage:

1. dag: Bestemmelse af maksimal arbejdskapaci-
tet (i alt ca. 1 time)
2. dag: Indledningsvis vil hjertets funktion un-
dersøges før arbejde. Dette efterfølges af tre
timers cykling (i alt ca. 7 timer)
3. dag: Non-invasiv ekkocardiografisk undersø-
gelse (i alt ca. ½ time)

Der vil blive lagt to katetre i forsøgspersonens
venstre arm. Dette kan være forbundet med ube-
hag.

Hjertets funktion vil blive målt vha. ekko-
kardiografi, elektrisk impedans måling og arte-
rie-kateter. Efter afslutningen på dag 2 vil for-
søgspersoner erfaringsmæssigt ikke være i stand
til at udføre hårdt arbejde i 12 timer.

Studiet vil blive udført på Rigshospitalet
Anæstesiologisk afdeling fra d. 1 februar 2002.

Forsøgspersoner vil modtage et honorar på 2000
Dkr.

Hvis dette har interesse, så kontakt:

Stefanos Volianitis tlf. 35 45 26 74
Ellen Dawson tlf. 27 28 35 64

RASKE
FORSØGSPERSONER
MELLEM 55-70 ÅR SØGES
TIL VIDENSKABELIG
UNDERSØGELSE

Du skal gennemgå tarmudrensning (hjemmefra),
samt møde på hospitalet 2 gange (ca. 7 timer
hver gang), hvor vi vil undersøge mængden af
blod og væske i kroppen, tage blodprøver og
undersøge din arbejdsevne på gangbånd. Formå-
let med dette er at finde ud af hvorledes udrens-
ning påvirker kroppens funktioner. Du må ikke
tage medicin. Strålingen du udsættes for svarer
til et røntgen-billede af lungerne.
Der ydes en ulempe-godtgørelse på 2000 kr.
Undersøgelsen foregår på kirurgisk
gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Henvendelse til Kathrine Holte, læge og projekt-
leder, tlf. 36322461 eller 36323632 søger 5185.

STUD.MED. TIL
FORMIDLING
Sundhed.dk søger en stud. med. til at researche
og skrive videnskabelige nyheder til sundhed.dk
(sundhedsportal på internettet).

Du skal kunne skrive et letforståeligt og fejlfrit
dansk.
Du skal have den lægefaglige balast i orden -
derfor helt 4. års stud.
Du refererer til Nyhedsredaktøren, som også
superviserer.
Arbejdsmængden svarer til ca. 10 timer pr. uge.

Hvis du er interesseret,så kontakt:
Nyhedsredaktør Tom Nervil
Sundhed Danmark
Lautrupsgade 7
Postboks 2677 - 2100 København Ø
Tlf. 70 42 41 00 - E-mail: tom.nervil@sundhed.dk

BLIV HJÆLPER PÅ EN
FERIELEJR
Synes du, det er fedt at lege, når udfordringerne
er i børnehøjde? Har du stadig et glimt i øjet, når
manglende nattesøvn og vilde vandkampe sæt-
ter sine spor? Er du fyldt 18 år og har du mod på
at give en flok energifyldte unger en uge af dit
liv?
Så er det dig vi har brug for!

· Grib udfordringen
· Mød andre unge
· Gi’ go’e oplevelser

Ungdommens Røde Kors arrangerer hvert år ferie-
lejre for mere end 700 børn og unge, der har brug
for et pusterum i hverdagen. Ferielejrene er et
tilbud til børn og unge, der ofte kommer fra
familier, hvor der ikke er tid, overskud eller
økonomi til at tage på ferie. Som frivillig hjæl-
per på en ferielejr er du med til at give disse
børn og unge en oplevelse for livet!

Få mere information og ansøgningsskema hos
Ungdommens Røde Kors,
tlf.: 35372555 – www.redcrossyouth.dk –
info@redcrossyouth.dk
Der er ansøgningsfrist 25 februar.

MEDHJÆLP TIL
TRANSPORTAFDELINGEN
(VAREMODTAGELSEN)
PANUM
Transportafdelingen under Driftsområde
Sundhedsvidenskab søger studendermedhjælp,
evt.flere på delebasis (varighed 3 måneder)

Arbejdsopgaver: post-/varemodtagelse,sortering,
div.udbringningsopgaver in,- /ekstern  til insti-
tutter og afdelinger, afhentning og tømning af
mobile  renovationscontainere, påfyldning af fly-
dende kvælstof, samt andre forefaldende arbejds-
opgaver.

Kvalifikationskrav: serviceminded, fleksibel, have
kørekort til personbil,

Arbejdstiden kan evt. aftales således at den kan
tilpasses dine studier.
Aflønning sker efter gældende overenskomst for
studendermedhjælpere på SVF.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhen-
tes hos vagtmester Henning Løvenborg, tlf: 353-
(27006.)

MANDUKTION ØNSKES
M.h.p. forberedelser til eksamen i fysiologi i juni
2002, søger jeg en erfaren manduktør til gen-
nemgang af pensum og besvarelse af spørgsmål
til gl. eksamensopgavesæt,  i perioden april -
maj.

Kontakt venligst Anders  Tlf.  35385030  (aften)

FUNDET:
Rød bog i A4 format indeholdende noter til enten
cellebiologi eller 6 semester fundet på Rigsho-
spitalet. Ejeren kan afhente bogen på Vagt-
bureauet i den almindelige åbningstid

ANNONCER
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STILLINGSOPSLAG

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1.
marts 2002 være 2 stillinger at besætte.  Studie-
vejledningen fungerer som en gruppe på normalt
7 vejledere, som alle er stud.med.’ere.
Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/
uge i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv,
da vi har særlig travlt i august (optagelse og
semesterstart) og i januar (semesterstart) og
arbejder noget mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge
mellem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem
jul og nytår samt i påsken. På årsplan er den
samlede ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen
er i ifølge gældende overenskomst

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studie-
bestemmelser mv. Som vejleder fungerer man
som bindeled mellem den enkelte studerende og
studienævn/administration. På den ene side er
man forpligtet af de gældende regler og bestem-
melser, på den anden side er man ansat til at
guide medicinstuderende udenom de forskellige
problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til
vejledermøde. Desuden deltager vi i
dispensationsudvalgsmøder og studienævns-
møder. Vi arrangerer informationsmøder for de
studerende, fx. om valg af uddannelsessted på
fase II samt opsøgende vejledning med eksamens-
hjælp. Herudover har vi et samarbejde med stu-
dievejledere fra Syddansk Universitet og Aarhus
Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af
fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I
forbindelse med denne sagsbehandling indgår
udarbejdelse af alternative studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstude-
rende ved KU og flere Europæiske universiteter.
Arbejdet indebærer kontakt med de pågældende
universiteter, deres koordinatorer, studenter
samt Det Internationale Kontor.
Arbejdet, som studievejleder indebærer en del
personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er
omfattet af tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstuderende ved
Københavns Universitet. Der vil blive lagt vægt
på, at ansøgeren har kendskab til forhold i, og
omkring universitetet, tidligere ansættelser og
aktiviteter før, som efter optagelsen på studiet.
Der foretrækkes en ansøger, der er tidligt i stu-
diet, dog med minimum 1. studieår bestået. Dette
skyldes at der lægges vægt på kontinuitet i vej-
ledningen, hvorfor ansættelse af længere varig-
hed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team sammen
med de øvrige studievejledere, hvor arbejds-
opgaverne fordeles i gruppen af vejledere. Jævn-
før den varierende arbejdsbelastning skal man
som udgangspunkt være indstillet på at arbejdet
kan betyde at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf maksimalt
3 uger i sommerferien, dog uden mulighed for
ferie i august/januar. I de første måneders an-
sættelse vil arbejdet blive tilrettelagt med in-
troduktion til vejledning, arbejdsopgaver, regler
etc. Som vejleder skal du påregne deltagelse i
Undervisningsministeriets studievejleder-
uddannelse (ugekursus). Ansættelsen indebærer
en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Leif Christensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N
og skal være Studienævnet i hænde senest 25.
februar 2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 10
Yderligere oplysninger kan indhentes ved hen-
vendelse til studievejledningen for medicin på
ovennævnte adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

LÆSEMAKKER TIL 11. SEM.
SØGES

Jeg går på hold KKK-2. For mig er det dog ikke
afgørende om min læsemakker går på samme
hold, end ikke på samme klinikudvalg. Derimod
er det afgørende at det er en der er indstillet på
at læse pensum fra starten, så man ikke er i tvivl
om hvorvidt man består når eksamenen nærmer
sig. Mit ambitionsniveau går altså på at bestå
med en vis margen, men jeg går ikke efter de
høje karakterer. Erfaring siger mig at det er
bedst hvis man kommer med samme ambitioner.
Hvis du er interesseret kan du ringe eller skrive
snarest muligt da jeg som sagt vil starte tidligt
op.
Mvh.
Pelle Thygesen
tlf. 35 84 05 72
e-mail: Pelle_Thygesen@hotmail.com

DET MEDICINSKE STUDEN-
TERRÅD SØGER

Studentersekretær med tiltrædelse pr. 1/3-2002
til at varetage praktiske opgaver med bl.a.

-Telefonpasning
-Postsortering
-Arkivering
-Diverse forefaldende sekretariatsopgaver
-Referatskrivning af vores møder (skal bl.a. ind
 rykkes i MOK)

Du skal gennem hele semesteret kunne afse tre
timer ugentligt samt yderligere tre timer i de
uger, hvor vi holder møde – også i eksamens-
perioden. Disse timer kan med rimelighed place-
res efter dine ønsker i tidsrummet kl. 9.00-15.00
på hverdage. I uger hvor vi holder møde, skal du
kunne være med til disse, hvilket vil sige hver
tredje tirsdag i tidsrummet kl. 16.00-18.30

Aflønning er pt. 100,- pr. time i henhold til aftale
med fakultetet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til nedenstående adresse eller pr. e-mail til
hhf@mdb.ku.dk

Ansøgningen sendes/afleveres senest den 22/2 til

Det Medicinske Studenterråd
Att.: Henrik H. Frederiksen
Blegdamsvej 3b
2200 København N
Mrk. Ansøgning

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 25 og 26/2-
02

NY TYPE PRÆVENTION FOR
RASKE KVINDER
Afprøvning af vaginalringen

Der er blevet udviklet en vaginalring, som alle-
rede er godkendt i 14 europæiske lande (inklusiv
Danmark). Vaginalringen indeholder de samme
hormoner som kombinations p-piller og hæmmer
således ægløsningen ligesom kombinations p-pil-
ler. Vaginalringen sættes i skeden for en periode
på 3 uger. Derefter følger en ringfri periode på 1
uge – før en ny ring sættes i skeden og så fremde-
les. Ringen frigiver over de 3 uger, hvor den
sidder i skeden, en lav dosis af hormoner, hvilket
giver et stabilt hormon niveau i blodet. Tidli-
gere undersøgelser har vist, at vaginalringen er
et sikkert præventionsmiddel, og at den kontrol-
lerer de månedlige
blødninger godt.

Formålet med undersøgelsen er at sammenligne
blødningsmønsteret hos kvinder, der anvender
vaginalringen med kvinder, der anvender en al-
lerede markedsført p-pille. Ved deltagelse i un-
dersøgelsen er der 50% chance for, at komme i
vaginalring gruppen og 50% chance for, at komme
i p-pille gruppen. Projektet varer i ca. 1 år, præ-
ventionen vil være gratis, og du vil blive fulgt
nøje af lægen gennem hele perioden.

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du er 18 år
eller ældre og har regelmæssig menstruation.

Er du interesseret i at deltage kan du kontakte:

Overlæge Charlotte Wilken Jensen
Foreningen Sex og Samfund
Antikonceptionsklinik
Skindergade 28 A, 2.
1159 København K
Tlf.: 38163427 eller 26223859
E-mail: cwj@dadlnet.dk

Eller

Overlæge Kresten R. Petersen
Tlf: 48296462
E-mail: krestenrp@dadlnet.dk

DYNAMISK, KARDIOLOGISK
PROJEKTGRUPPE UDVIDER!

SAFIR-gruppen arbejder kreativt, multi-
disciplinært og målrettet med prognosticering af
atrieflimren-patienter ud fra forskellige angrebs-
vinkler. Projekterne udgår fra Kardiologisk Kli-
nik, H:S Hvidovre Hospital under ledelse af Gorm
Jensen.

Vi tilbyder praktisk forskererfaring under super-
vision, individuel og god aflønning, mulighed for
udarbejdelse af OSVAL-opgave og fortsat til-
knytning til projektgruppen.
SAFIR-gruppen har i øjeblikket to ph.d.-stude-
rende, to studenter har forsvaret OSVAL-opga-
ver til karakteren 13 og fem studenter arbejder
på egne OSVAL-opgaver. Gruppen har samar-
bejde med Klinik for Neurorehabilitering, MR
Videncenter og Rigshospitalet samt kontakt til
Sct. George’s Hospital Medical School i London.

Vi forventer at du arbejder engageret og selv-
stændigt, har talent for patientkontakt og én af
de nytilkomne i gruppen må gerne være innovativ
med en computer. Tidspunkt dit i studieforløb er
ikke afgørende.

Dine opgaver vil være:

·Indkaldelse og kontrol af kohorte af atrieflimren-
patienter.

·Dataregistrering fra interview og journal, sær-
lig EKG-optagelse, blodprøver til bestemmelse
af peptidhormoner samt muligvis billed-
diagnostiske undersøgelser.

·Databasearbejde og efter evne deltagelse ana-
lysearbejde.

Arbejdet vil foregå i et team under daglig le-
delse af en læge Lasse Ravn fra Kardiologisk
Klinik og under praktisk og forskningsmæssig
supervision af lægerne Ulrik Dixen, Susette
Therkelsen og Gorm Jensen. Tidspunktet for den
intensive kontrolperiode (1-2 mdr.)  ultimo 2002.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at
sende en kort ansøgning inkl. CV til

Ulrik.Dixen@hh.hosp.dk inden den 15. februar
2002.

eller skrive til Klinisk assistent Ulrik Dixen,
Kardiologisk Klinik 253, H:S Hvidovre Hospital,
Kettegaard Alle 30, 2650 Hvidovre.

Ved spørgsmål: Kontakt Ulrik Dixen via e-mail,
personsøger 5492 eller telefon 3632 2253.

Har du mere talent for tal og en computer, er der
andre opgaver med bearbejdning af allerede ind-
samlede data, og dig hører vi også gerne fra.

ANNONCER
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BOLIG SØGES

Jag heter Robert och studerar medicin (termin
10) i Uppsala. Jag kommer praktisera på Rigsho-
spitalet 4/2 - 1/3 och söker någonstans att bo
(sängplats + duschmöjlighet räcker).
Ring (0046 707 99 27 49) eller maila
(robertx@home.se)

MANGLER DU DIN DISCMAN??

Nogle af os MDB vagter lallede på et tidspunkt i
januar, lidt rundt i bygning 1, og faldt tilfældig-
vis over en discman uden ejer, men ikke nødven-
digvis uden særlige kendetegn. Så hvis det er dig
der mangler den daglige musik abstraktion, så
henvend dig på MDB’s kontor, og overbevis os
om at du netop kender denne særegne musik
genskaber. Fx lidt om hvilke farver (pas på dette
kan være et trick spørgsmål, den kan være ens-
farvet), hvilket fabrikat (model type hvis du er
sej), og dyrets tilstand… Nu løber denne efter-
lysning vist af med mig, men jeg fik også kun tre
timer i nat.
Anyways, hvis du mangler en Discman, så kan
det være at det er den vi har fundet.

Spørg efter Lars R. eller Ulrik

INVITATION TIL FRIVILLIGE
ORGANISATIONER PÅ PANUM
Et fællesråd med deltagere fra over ti frivillige
organisationer på Panum Instituttet er i øjeblik-
ket ved at arrangere en messedag for alle frivil-
lige organisationer på Panum Instituttet. Vi er
sikre på at vi endnu ikke har fået alle, der kunne
være interesserede i at deltage i det fælles ar-
rangement, med i rådet.

Hvorfor skal I være med?
- pointen med arrangementet er flerdimensionel:

1: At vise Panum Instituttets studerende at der
findes mange forskellige studenterorganisationer.

2: At gøde jorden for mere samarbejde og sikre
at alle organisationer får lige mulighed for at
vise deres foreningsliv frem.

3: Det er sjovt! Lad os sammen prøve noget nyt
for at ruske lidt op i livet på Panum Instituttet,
og lære hinandens organisationer lidt at kende.
Det frivillige arbejde lever på Panum, har et
formål, og det fortjener at blive vist frem.

Vi er specielt interesserede i at høre fra flg.
organisationer, som vi endnu ikke har kunnet få
fat på:

Panumkoret, foreninger for etniske minoriteter,
bøsse/lesbiske foreninger, Panum Friluftsforening
(PAF), Kristne Medicinere, Odontologisk For-
ening eller andre organisationer for tandlæge-
studerende og frivillige organisationer blandt
humanbiologistuderende.

Hvis du er med i en basisgruppe eller er aktiv i
en forening, der kunne tænke sig at være repræ-
senteret på messen, så giv dig til kende.

Kontakt koordinator Christian Pinkowsky på
tlf: 82331055/26171938 eller via mail:
christian@pinkowsky.com

Har du læst i Australien, New Zealand, Canada
eller USA ????

Så vil jeg virkelig gerne høre fra dig, da jeg selv
skal planlægge et ophold i en af disse lande.

Jeg kan kontaktes på 38 81 86 32 (bedst aften).
Eller e-mail heijep@mdb.ku.dk

Heike.

STUDENTERMEDHJÆLPER
SØGES!

Til medicinsk endokrinologisk afdeling PE, Rigs-
hospitalet søges en studentermedhjælper 10 ti-
mer ugentligt fra 01.03.02

Arbejdet består hovedsageligt i at finde journa-
ler frem til ambulatoriet og diverse konferencer
samt at lægge journaler på plads.

Endvidere diverse ad hoc opgaver.

Arbejdstiden er fleksibel, dvs. kan indrettes ef-
ter dine behov, dog således at vi uge for uge
aftaler hvornår du kommer.

Henvendelse:
Læresekretær Pia Egede Hansen, tlf. 3545 5201

INTRODUKTIONSVIKARIAT I
NEUROLOGI.

Overvejer du om Neurologi kan være et interes-
sant speciale for dig i fremtiden, så er her chan-
cen for at få sagen afgjort i et vikariat fra 1-3
måneders varighed.
Neurologisk afdeling, Københavns Amts Sygehus
i Glostrup, har besluttet at vi så vidt muligt til
enhver tid vil have en af vore 8 reservelæge-
stillinger besat med studentervikar. Første vikar-
stilling er ledig per. 01.02.2002, men vi hører
også gerne fra studenter, der er interesserede i
vikariat på et senere tidspunkt.

Kontakt: Professor Jes Olesen, Neurologisk afd.
N, KAS Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glo-
strup, tlf. 43 23 30 36
email jeol@glostruphosp.kbhamt.dk
eller
overlæge Rigmor Jensen, Neurologisk afd. N,
KAS Glostrup Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 43 23 20 60
email rigj@glostruphosp.kbhamt.dk

Med venlig hilsen
Jes Olesen
Professor, overlæge, dr. med.

VÆRELSE TIL LEJE
Pr. 1. marts. Delelejlighed nær Nørrebros Rund-
del. 2900,- kr. pr. md. alt incl. Dep. 2900,-kr.
Henv. til David på tlf.: 35 8383 91/ 61 30 83 91.

Debat
PBL, PIL, TAS ELLER LILLE
SAU?
Forleden sad jeg og rodede i en papkasse med en hel
masse sager fra gymnasietiden. Jeg fandt et bundt
papirer, der tilfældigvis lå der. Ikke bare det - men
det, at jeg gennem tiderne havde fået sat dem i
mappe i en vilkårlig rækkefølge. Selvom det hele så
pænt og ordentligt ud, var det bare sat sammen af
lyst - for at beskytte de små, betydningsfulde papirer
fra tidens gang, og skraldeposens stank.
For ligesom at gå bort fra dette kaos, begyndte jeg
at læse et af dem. Det så ud som græsk, skønt jeg
aldrig har beskæftiget mig med dette sprog. En hel
masse tal og symboler gik tilsyneladende op i en
højere enhed, for at beskrive emnet turbulens, på
fysik højt niveau. Totalt sort. Ikke engang det store
danske leksikon kunne bruges for at oversætte dette
virvar af prædikener, som min gamle fysiklærer havde
holdt om emnet. Sidst, jeg beskæftigede mig med
dette stykke papir, var for fire år siden. Jeg er ikke
sikker på, om jeg forstod det dengang. Jeg har i
hvert fald ingen interesse i at overskue det nu, for
det hele er ligeså ubrugeligt som der.
Hvem er det, der ikke har kendskab til PBL, PIL, og
alle de andre mærkelige navne. Man får stukket en
såkaldt ”case” i hånden for at analysere den, ved en
længerevarende proces, der vil selv sende Kafkas
helt, Josef K. på afveje. Dette overgås kun af de
lange obligatoriske timer, der rækker helt til kl 17.00.

Så er jeg kun glad for at skulle til SPV-kursus nogen
gange.

Case open
Lad os sammenligne en case, eller rettere: en beskri-
velse af en patients sygdomsforløb i en bestemt pe-
riode, med en elefant. Begge er store mundfulde, grå
og utæmmelige. Den ene er junglens stærkeste dyr,
den anden er Medicin- og Tandlægestudiernes joker.
Man må lænke begge to fast for at kunne overleve...
Ved gennemgang af en case, starter man ligesom ved
elefantens hoved og hakker den i stykker, observer
hvert enkelte del nøje, og arbejder sig vej ned til
halen. Hvad kan det mon være? En fodbold? Et stykke
torv? Eller et helt renseanlæg?
Kan du ikke se det? Det er skam fru Ventesen der
sidder og venter på en af de mange læger, der gen-
nemgår uddannelsen og håber på, at de senere kan
behandle hende. Hvordan er det, at jeg føler mig
bedre til dette end doktor Gamledoktor? Jo, det er
alt det PBL, PIL, TAS og SAU som jeg har beskæfti-
get mig med under uddannelsen.
Lad os drage en lille parallel til PBL, nemlig PBLV.
(Palles Bil Værksted)
For en automekaniker svarer det til at PBLM (Pille
Bilens Motordele) ud af en bil, sprede dem ud, tage
de dele han SAU (savner adækvat undersøgelse) om,
i relation til motorstop, smide resten væk, og deref-
ter undersøge dem. Det er effektivt, for han PILler

mere ved den enkelte del, og får dermed mere ToAS
(Tilrettet Opmærksomhed til Andre Subjekter).

- Hvad så med min bil?
- Glem din gule Ferrari mand, du kan få mine tegnin-
ger fra motoren og resten af delene.
- Kan man så bruge disse dele på andre biler?
- Ja, man skal blot slibe dem, puste dem, male dem
og save i dem.

Kan man for eksempel bruge Adenoid Cystisk Karci-
nom, i forhold til PBL case 3, eller 2 eller 4?

På visse andre uddannelser bruges der i snit femten
A4 sider på at analysere en lille case. Alt måles og
vejes i sammenhæng med det andet. Alle interaktioner
bliver udredt, derefter stiller man sin diagnose og
finder problemet. Nyd du bare turen i din gule Ferrari
mand.

Case Closed

Jeg må indrømme, at jeg stadigvæk er glad for at
beholde mit bils horn i den ene hånd, og holde på
elefantens hale med den anden. Det kan jo fore-
komme, at jeg en dag river halen af og hænger den på
min dør.

Nima Kalbasi
Kalbasi@hotmail.com

Annoncer, fortsat.

ANNONCER & DEBAT
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Fadl
MEDDELELSER FRA FADL�S
SEKRETARIAT
FADL-kontingentet år 2002:
FADL’s repræsentantskab har nu færdigbehandlet
FADL’s budget for år 2002, og har besluttet at kon-
tingentet andrager 750,00 kr. pr. halvår. Kontingen-
tet er steget med 25,00 kr. i forhold til kontingent-
størrelsen for år 2001.

FADL’s kontingent er sammensat af flere andele -  af
de 750,00 kr. -  betales 501,00 kr. direkte til Køben-
havns Kredsforening. Hovedforeningens andel udgør
240,00 kr. og de resterende 9,00 kr. indsættes i
Forhandlingsfonden. Københavns andel har været
faldende igennem de sidste mange år. I l996 var
Københavns andel 538,50. Da Kredsforeningens regn-
skaber for år 2002 udviser et underskud på omkring
400.000 kr. (oversigt vedr. regnskab og budget vil
senere blive bragt i MOK) og da  Repræsentantska-
bet også har budgettet med et underskud for år 2002,
er  kontingentstigningen desværre nødvendig. . .

Kontingentet for indeværende kontingenthalvår, hvil-
ket vil sige perioden l. februar – 31. juli år 2002,  vil
blive opkrævet i februar måned – med betalingsfrist
den 1. marts år 2002. Er du tilmeldt BetalingsService
vil kontingentet ligeledes blive trukket den 1. marts
år 2002 – på din bankkonto.

Kandidater januar 2002
Først tillykke til alle som er blevet kandidater og
held og lykke fremover. De kandidater som har valgt
at være omfattet af FADL’s forsikring for år 2002 –
bedes huske at give besked til sekretariatet i forbin-
delse med adresseændringer. FADL får ikke automa-
tisk besked om adresseændringer. FADL har dog re-
gistreret alle som har aflagt lægeløfte, så fremtidige
kontingentopkrævninger ikke udsendes til kandida-
terne. De kandidater, som tidligere har betalt kon-
tingent via BetalingsService,  bedes dog være op-
mærksom på selv at afmelde betalingen , da sekreta-
riatet desværre ikke kan stoppe betalingen.

Fradrag � selvangivelsen for år 2001
Sekretariat har i januar måned sendt oplysninger til
skattevæsenet vedrørende de enkelte medlemmers
kontingentstørrelser. Husk at tjekke din skatte-
opgørelse. Størsteparten af FADL’s medlemmer har
indbetalt 1.450 kr. for år 2001. Har du  indbetalt
mere end det årlige kontingent, er du velkommen til
at kontakte sekretariatet, vedrørende  dit fradrag

Fradrag for lægevikarer. En del lægevikarer har i år
2001 kunne fratrække kr. 501,00 pr. arbejdsdag +
transport. Skattevæsenet har brugt følgende formu-
lering. Citat ”Der kan udbetales skattefri godtgø-
relse for udgifter, der påføres lønmodtageren, fordi
lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl
og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for
at overnatte på sin sædvanlige bopæl”.

FADL udarbejder hvert år en skattevejledning – denne
vejledning vil senere blive omtalt i MOK.

Nye indmeldelsesregler:
Overvejer du at genindmelde dig i FADL, så læs her:
FADL’s generalforsamling har besluttet at ændre
FADL’s såkaldte 3-års-regel, til en l-års-regel. Dette
betyder, at der ikke længere skal betales kontingent
3 år tilbage i tiden, men blot l år. Afdragsordning kan
altid etableres.

Vedkommen til de nye RUS’ere
På gensyn til RUS-introduktionen som afholdes hen-
holdsvis onsdag den 6. og fredag den 8. februar år
2002.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Anette og Linda

  
 Universitet: (Odense/Århus/København) 
 
 Studietrin: 
 
 Køn: 
 
 E-mailadresse: 
 
 Har du aftjent værnepligt? (ja/nej) 
 Hvis ja – hvor? (Forsvaret, Beredskabskorpset, militærnægter) 
 Hvis Forsvaret – hvor? (værn, regiment) 
 
 Har du erfaring med militær sanitetstjeneste? (ja/nej) 
 Hvis ja – i hvilken funktion? (sygehjælper, sygepasser, andet) 
 
 Hvilken tilknytning kunne du tænke dig at have til Forsvaret? 
 Deltage i missioner i udlandet? (ja/nej) 
 Hvis ja – hvor længe ad gangen? (3 mdr., 6 mdr., andet) 
 Vikariere på infirmerier i Danmark? (ja/nej) 
 Fungere som instruktør/underviser? (ja/nej) 
 Deltage i øvelser? (ja/nej) 
 Deltage i kurser? (ja/nej) 
 Andet? 
 

K d f ill di h ilk i il F l ?

SUNDHEDSARBEJDE I VERDENS BRÆNDPUNKTER...
Katastrofemedicin. Traumatologi. Evakuering. Blå blink. Belastningsskader. Jord under neglene.
Lyder det som noget for dig? - så læs mere her!

Gennem længere tid har FADL arbejdet på at skabe muligheder for, at medicinstuderende kan indgå i forskellige
funktioner i Forsvaret. Vi er nu meget tæt på at få nogle gode aftaler istand. Dog har vi brug for at danne os
et overblik over, hvor mange medicinstuderende der egentlig kunne være interesseret i at stifte nærmere
bekendtskab med det sundhedsarbejde - også kaldet sanitetstjeneste - som foregår inden for Forsvaret.
Det er meningen, at de muligheder, som skabes via dette samarbejde, også skal være åbne for de medicinstu-
derende, der ikke har aftjent værnepligt, herunder naturligvis også kvinder.

FADL og Forsvaret forestiller sig, at de medicinstuderende primært tilknyttes sanitetsfunktioner i forbindelse
med udsendelse i internationale missioner (ned til 3 måneder ad gangen). Vi vil dog også gerne undersøge, om
medicinstuderende kunne være interesseret i andre specialfunktioner, som f.eks. undervisning og tjeneste på
infirmerier (sygestuer på kaserner) i Danmark. Der er selvfølgelig tale om lønnet arbejde.
For at man kan indgå i de nævnte funktioner, forudsættes det, at man som minimum har gennemført FADL's
SPV-kursus samt supplerende militære kurser, som udarbejdes specielt til dette formål. Varigheden af de
supplerende kurser vil afhænge af, om man har aftjent værnepligt eller ej.
For at kunne etablere nogle gode ordninger for vores medlemmer i den nærmeste fremtid, er det meget vigtigt,
at interesserede lige gør sig den ulejlighed at besvare nedenstående spørgsmål HURTIGST MULIGT. Der er
ikke tale om, at man allerede nu binder sig til noget. Det drejer sig udelukkende om, at vi gerne vil have et
overblik over, hvor mange der er interesseret i en kommende samarbejdsordning mellem Forsvaret og FADL.

Send svarene allerede i dag pr. e-mail til medfor@fadl.dk eller som almindelig post til:
FADL
Nørre Allé 32
8000 Århus
Mrk.: MEDFOR
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til medfor@fadl.dk eller kontakte
Christopher på tlf. 22 77 59 77 eller Ole Nørgaard på tlf. 86 14 60 85.
FADL's MEDFOR-udvalg

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 Ledige Bestilt
Dag 07-15 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02
Bestilte vagter 15 20 12 11 9 25 15 107
Udækkede vagter 0 0 0 0 0 10 2 12

0

Aften 15-23
Bestilte vagter 20 17 20 22 22 25 20 146
Udækkede vagter 0 0 2 0 2 3 0 5

0

Nat 23-07
Bestilte vagter 28 21 26 26 24 19 20 164
Udækkede vagter 0 0 1 1 2 0 1 5

0

Bestilt i alt 63 58 58 59 55 69 55 417
Udækket i alt 0 0 1 1 4 13 3 22
Udækkede vagter i % 100 100 98,3 98,3 92,7 81,2 94,5
Timer i alt 504 464 456 464 408 448 416

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/BVT - VAGTER
Ugestatistik for man d. 28.01.02 - søn 03.02.02

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
Hold Planlagt 5 5 5 5 5 5 5 35
Vagter Planlagt 15 15 15 15 15 15 15 105
Hold Bestilt 0 0 1 2 3 2 1 9
Hold Dækket 0 0 1 2 3 2 1 9
Hold Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagter Bestilt 0 0 3 6 8 0 0 17
Vagter Dækket 0 0 3 6 8 6 4 27
Vagter Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
Timer Bestilt 120 120 120 120 120 120 120 840
Timer Dækket 0 0 24 48 64 0 40 176
Timer Udækket 120 120 96 72 56 120 80 664

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

NYT FRA VAGTAFDELINGEN:
Så er et nyt semester i gang, Vi håber, at I alle er
kommet godt igennem jul, nytår og jeres eksaminer. Vi
kan mærke, at I nu er tilbage med fornyet interesse
for at tage vagter, og det glæder os meget.
Hvis det skulle have forbigået jeres opmærksomhed,
har Vagtbureauerne i Odense, Århus og København
udskrevet i skiturskonkurrence, som har løbet i perio-
den fra 1.december 2001 til 31.januar 2002. Skituren
kommer til at tælle 30 deltagere, 10 fra hver af by-
erne. Fast personale i Vagtbureauet kan ikke deltage
og præmien kan ikke ombyttes.
Har du taget vagter i den periode, kan du stadig nå at
deltage i lodtrækningen. Du skal blot ringe til Vagt-
bureauet, eller kommer herop på Vagtbureauet, hvor vi
har åbent alle hverdage mellem klokken 9.00 og 17.00,
så skriver vi dig på listen. Sidste frist for tilmelding er
fredag d. 15.2.2002 klokken 17.00.
Turen afholdes i uge 11 og går til Serra Chevalier i
Frankrig. Transporten foregår i sovebus, og der er
indkvartering i 6 personers lejligheder. I turen er inklu-
deret et 7 dages liftkort.
Lodtildelingen følger nedenstående princip og der kan
maximalt opnås 16 lodder i lodtrækningen:

80 timer = 1 lod 140 timer = 8 lodder
100 timer = 2 lodder 160 timer = 16 lodder (max)

Opgørelsen at timeantallet finder sted medio februar.
Vinderen udtrækkes og får direkte besked snarest der-
efter.
Og så til noget helt andet. Som I måske har erfaret,
eller læst ”Under Hammeren”, er vagtbureauet gået
fra at være styret af regler og restriktioner, til at være

Vagt- og Servicechef

Træffetider
Søren : Ring til vagtafdelingen
sr@fadl.dk eller til nedenstående
Brian: telefonnummer
bb@fadl.dk

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

35 37 88 00.

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
Vagtchef

styret af ønsket om, at give den bedst mulige service
til både jer og rekvirenterne. Derfor får I ikke længere
faste ringetider, men et interval I kan ringe indenfor.
Da vi er gået bort fra ”først til mølle..” princippet,
betyder det, at I får den vagt I har bedt om, hvis
vagten er kommet ind i bestilling, og det er derfor
ligegyldigt om i ringer til aftenvagt klokken 10.00 eller
klokken 11.45. Så giv udtryk for om I helst vil have
somatisk- eller psykiatrisk vagt, fast- eller gangvagt,
indenbys- eller udenbys vagt, allerede ved opskriv-
ningen, så vi får mulighed for at finde netop den vagt
til jer, som I helst vil ud på.
For at undgå at I hænger i kø i telefonen alle sammen
klokken 10.00, for at komme på aftenvagt, så forsøg
at have tillid til at vi gemmer jeres vagt, indtil i ringer,
blot I ringer indenfor det tidsinterval vi har givet. Det
ville skabe færre frustrationer, både for jer, som ofte

ringer med dyre mobiltelefonopkald og hos medarbej-
derne i vagtafdelingen, som kun kan besvare et
telefonopkald ad gangen, og som faktisk ikke får
mulighed for, at yde jer den optimale service, hvilket
de faktisk meget gerne vil.
Har I ideer til, hvordan vi eller kan gøre det bedre for
jer, er i velkomne til at sende en mail til cc@fadl.dk. Vi
vil blive meget glade for at høre fra jer, og for, i
samarbejde med jer, at kunne gøre vagtbureauet me-
get bedre. Vi tror nemlig ikke, at vi har fundet de ”vise
sten”, men at vi er på vej i den rigtige retning, hvor
effektiv og fleksibel serviceringen af jer og
rekvirenterne er vores primære mål.

Det var alt for denne gang.
Vagtafdelingen

VB
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NYT ”UNDER
HAMMEREN”…ELLER…”NYE
TIDER… NYE
MULIGHEDER…”
Et årsskifte giver altid anledning til refleksioner over
dels året, der gik og dels det kommende år.
Og i FADL sammenhæng må det siges, at vi såvel
lokalt i København som i det fælles samarbejde med
vagtbureauerne i Århus og København nåede en masse.
Ganske vist nåede vi ikke den formelle fusion og
etablering af den planlagte fond; men til gengæld nå-
ede vi en masse resultater i relation til såvel den
daglige drift som den mere langsigtede udvikling.
I København er det således lykkedes at nå op på en
dæknings% på omkring 95% af efterspørgslen på løse
vagter mod tidligere mellem 60-70 %, hvilket ikke
mindst skyldes jeres indsats som engagerede og lo-
yale vagttagere.
Samtidig har vi igennem de seneste 3 måneder opret-
tet i alt 8 nye hold med f.eks, følgende interessante og
studierelevante opgaver:
· Operationsassistance
· EKG-overvågning
· Biopsitagning
· Dialysebehandling
· Blodprøvetagning
Desværre viste det sig efterfølgende omkring
operationsassistentholdet i Hørsholm, at vi rendte ind
i snitfladeproblemer i relation til FAYL, men til gengæld
har initiativet så ført til, at vores fagforening har ind-
ledt en konstruktiv dialog med FAYL om fremtidige
muligheder inden for dette felt.
I fællesskab mellem de 3 bureauer fik vi desuden
etableret et helt nyt SPV-kursus, der sikrer, at læge-

studerende over hele landet fremover er langt bedre
rustet, når de skal tage deres første vagt.
Desuden lykkedes det at skabe en god pressedækning
omkring problemstillingen i relation til grænsen for fri-
beløb, hvis man samtidig vil opretholde sin SU. En
pressedækning, der gav FADL og lægestuderende en
masse positiv omtale og PR.
Og måske er det bl.a denne pressedækning, vi kan
mærke effekten af, idet vi allerede her i januar måned
i  København har haft en efterspørgsel, der ligger ca.
25% højere, end den gjorde sidste år på samme tid.
Under alle omstændigheder har vi  på vagtbureauet
bevæget os fra primært at være reaktive og forsøge
at dække den eksisterende efterspørgsel til at være
langt mere proaktive og opsøgende i vores tilgang til
løsningen af opgaven med at lave den perfekte kob-
ling mellem rekvirenternes behov og vagttagernes
ønsker… Eller dét, vi på vagtbureauet også kalder at
sikre ’rigtig vagt til rigtig vagttager.
Og dette forsøger vi at gøre såvel kvalitativt som
kvantitativt, idet vi spørger meget ind til de krav, der
stilles til den konkret efterspurgte vagt og herefter
kobler med en vagttager, vi føler os sikre på, kan
magte lige netop denne opgave, således at både re-
kvirenten og vagttageren får en positiv oplevelse.
På den kvantitative side har etableringen af det fælles
vagtbureau også givet en masse nye muligheder, da
vi f.eks. har kunnet besætte vagter i Slagelse med
vagttagere fra København, når Odense ikke selv har
haft mulighed for at dække.
Og som noget helt nyt arbejder vi i forbindelse med
dækning af 2 VT-hjemmehold i hhv. Odense og Svend-
borg i øjeblikket med muligheden for at supplere dæk-
ningen med vagttagere fra København, da Odense

ikke har kunnet skaffe tilstrækkeligt mange interesse-
rede vagttagere til lige netop disse hold.
Til gengæld har vi i København haft problemer med at
skaffe tilstrækkeligt mange interesserede til et dialyse-
hold på Herlev, skønt lønnen der er særdeles attraktiv.
Vi har derfor i denne uges nummer af Odenses pen-
dant til MOK (som hedder OBS) annonceret efter inte-
resserede vagttagere.
Og således kan vi forhåbentlig ved at arbejde som
’lægestuderende uden grænser’ skabe en masse
synergi såvel for jer, men også for det danske
sundhedsvæsen.
Under alle omstændigheder vil vi arbejde videre med
at reproducere og kopiere alle de bedste elementer fra
de 3 lokationer og således nå en meget høj fællesnæv-
ner.
I den forbindelse vil vi forsøge konstant at holde jer
løbende orienteret om den aktuelle udvikling.
Og samtidig er vi meget interesserede i, at høre jeres
mening om alle de nye tiltag, hvorfor vi inden for de
nærmeste måneder vil lave en undersøgelse af øn-
sker, muligheder, behov mv. blandt alle landets læge-
studerende.
Men I er allerede nu særdeles velkomne til at komme
med jeres synspunkter på tryk, via mail, ved person-
lig henvendelse, pr. telefon, når I alligevel bestiller
vagter eller hvad I nu kan finde på, så vi hele tiden er
opdaterede på jeres ønsker og behov.
Så skal vi til gengæld love at gøre vores bedste for at
efterkomme dem.

04.02.02/Marianne Hammer

HJEMME  SPV-HOLD 1507
Søger 2 nye medlemmer
Holdets opgave er at pleje og observere en 19. årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er
en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette
har medført, at patienten er blind og plages af epilep-
tiske anfald.
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem.
Tidsmæssigt forløber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00
alle hverdage, 23.00 til 08.30 i week-ends
Krav.
- 500 SPV-timer.
- Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.
Yderligere oplysninger fås hos holdleder Jakob,
Tlf: 38 87 65 38
Ansøgningsfrist:  Snarest muligt !!!!!!  til Vagtbureauet

HOLD 4402
Da en del af vores ventiler er blevet færdige med
studiet, er hold 4402 i gang med et større generations-
skifte Vi søger derfor nye ventilatører til oplæring i
løbet af februar.
- Syntes du at fysiologien var spændende, og vil du
gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og virkningen
af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”kliniske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af personalet på en
afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver værdsat
og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bliver or-
dentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte 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 div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:
- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der

sker noget MEGET spændende et andet sted på afde-
lingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.
Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det 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 David Levarett Buck
på tlf: 35852734.
Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet senest torsdag d. 2l/2-02 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd. 4141 hurrtigst muligt herefter.

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer
Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.
Krav:
Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
Min. 3-4 vagter hver måned.
Være ansvarsbevidst.
Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.
Yderligere oplysninger: Hos holdleder Diana Johansen
på tlf.nr.: 3585 0631

VB
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BLIV EKSPERT I TOLKNING
AF EKG...
og avanceret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører til
ansættelse som Kardiologiske assistenter.
Vi er pt. 10 medicinstuderende, der indgår som fast
personale på medicinsk afdeling B på RH, som kardio-
logiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og
oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter
(minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter

UNDERVISER SØGES TIL VT-
KURSET
Vagtbureauet søger underviser til VT-kursets modul 4.
Du skal kunne undervise på næstkommende
semesters kurser, begyndende ultimo februar år 2002.

Pensum:
Modul 4 omhandler følgende:
Psykisk pleje 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. 271,-
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 medicinsk faglig konsulent
Brian Bjørn og sendes til:

HOLD 3302 SØGER NYE
VENTILATØRER.
- hvis du kan lide at passe børn - eller gerne vil blive
bedre til det
- hvis du gerne vil have nye udfordringer
- hvis du kunne tænke dig at finde din indre legeonkel
eller legetante
er vi måske noget for dig.
"Vi" er det semipermanente børneflyverhold 3302.
Vi har fortrinsret til at passe børn under 8 år,og hvis vi
ikke passer børn , passer vi voksne på samme vilkår
som de almindelige VT-hold. Yderligere står vi forest i
køen til vagter på Rigshospitalet. Det betyder, at vi er
mere i arbejde og sjældnere har vagter uden for byen.

Vi har ofte vagter på de samme afdelinger, så afdelin-
gerne kender os , og vi er derfor mere med i plejen,
end når man passer børn på et almindeligt VT-hold. I
modsætning til hvad mange tror har vi sjældent "tube-
holdervagter", men det kan selvfølgelig ske.
Krav - min. 150 VT-timer

- min. 4 vagter om måneden
- BVT/VT II kursus, hvis du endnu ikke har

kurset er det nok at tage det førstkommende kursus
Hvis du gerne vil lære os at kende så kontakt vores
holdleder Camilla Thomsen på tlf. 77303412.

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 SØGER 3 NYE
MEDLEMMER.
Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.
Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.
Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.
Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer, kan tage 7-8 vagter om måneden (vi har dispen-
sation til at tage dobbeltvagter) , samt at du selvfølge-
lig er sød, rar og fleksibel.
Oplæring består at 10 lønnede følgevagter med en
erfaren dialyseassistent.
Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.sal
2200 København N

Ansøgningsfristen er onsdag den 13. februar 2002 kl.
12.00 på Vagtbureauet.
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillin-
gen, er du meget velkommen til at kontakte Brian
Bjørn på telefon 35 24 54 04 eller Gustav Poulsen på
telefon 35 24 54 02.

skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv
afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 21.2.02 (Uge 8) kl. 12.00
på Vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 27.2.02,
klokken 15.00 på afd. 2.14.3 på RH
Første holdmøde er d. 5.3.02 (Uge 10), hvor du skal
lægge dine første vagter i uge 11-14 (8 nattevagter
samt nogle enkelte dagvagter).
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Sune
B.E.W.Räder, tlf.nr.: 3917 0788 / 2080 6655 / 3545
2875 eller e-mail: landskrona@wanadoo.dk

Basisigrupper

FØRSTE MÅNEDSMØDE 2002
Månedsmøde 6 februar kl. 16.00 i
FADL´s mødelokale
Dagsorden
1. Siden sidst
2. Forslag til 10 minutters indlæg
3. Fremtidige arrangementer
4. Eventuelt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin,
anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at
deltage og høre mere om SATS. Medlems-
kontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer, som ude-
lukkende er for medlemmer.

DANSK CONTAINERHOSPITAL I
INDIEN
Den 13 februar kl. 14.00 - 16.00 i auditorium A
Teilumbygningen på Rigshospitalet vil overlæge Finn
Warburg, Rigshospitalet og Thorbjørn Nesjan, Be-
redskab Storkøbenhavn fortælle om opbygning, ud-
rykning og anvendelse af containerhospitalet i
katastrofeområder. Overlæge Finn Warburg vil der-
udover beskrive typiske skader i jordskælvsområder
og deres behandling.

BILLETTER TIL
DETTE ÅRS REVY
Der vil blive salg af billetter til
dette års revy:

ONSDAG d. 13/2 klokken 17.00 i
Studenterklubben

Pris: 50 kroner/stykket

Resterende billetter (hvis der er nogen tilbage!)
sælges:

FREDAG d. 15/2 klokken 17.00
samme sted.
Spilledage:
Onsdag d. 20/2: klokken 20.00 (Grand Premi-
ere)
Torsdag d. 21/2: klokken 16.00 og 20.00
Fredag d. 22/2: klokken 16.00 og 20.00
Lørdag d. 23/2: klokken 15.00 og 20.00

Hilsen Revygruppen (presset max)

FLMKLUBBEN
Flimklubben P8'n er Panums fimklub med gode
film, hygge og en enkelt øl 12 torsdage i smestert.

Igen i år indleder vi semesteret med et kaotisk
filmplanlægningsmøde torsdag den 7. februar
klokken 16.00 i studenterklubben. På mødet
planlægges efterårets filmfremvisninger.

Hvis du har lyst til at være aktivt medlem af
filmklubben, skal du bare møde op, og så vil der
blive taget hånd om dig.
Der skal vælges film indenfor følgende katego-
rier:

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

Vil du bare se film, viser vi den første film den 14
februar i dette herrens år 2002.

Mellem de fremmødte vil der blive trukket lod
om en afstøbning af en bjerggnus gevir.

VB & INDRE ORGANER
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PUC HOL-
D E R

INFOMØDE
FOR ALLE INTERESSE-
REDE,
Tor 28/2 kl. 17 i FADLs
mødelokale.

Der vil i stil med de forgangne semestre blive fortalt
om alle de spændende aktiviteter der er på program-
met i dette nye år.
Som et specielt projekt iværksætter vi ”4 våde uger
med PUC”, i uge 16,17,18 og 19, hvor der vil være
aktiviteter for enhver. Mere info coming soon...

Dejlig kage samt lidt at drikke vil selvfølgelig også
være at finde til de fremmødte.
Sæt kryds i kalenderen nu! Det er det værd!

PUC indkalder sine medlemmer til ordinær General
Forsamling,
Ons. 20/2 kl. 16 i FADLs mødelokale.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeoptællere
3. Forelæggelse af formandens beretning til
godkendelse
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
5. Fastlæggelse af det næste semesters eller
års kontingent og evt. indmeldelsesgebyr
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen
i hænde senest 10 dage før GF.
Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde
senest 6 dage før GF.

Spørgsmål m.m. kan rettes til info@puc.nu eller di-
rekte til Formanden, Christian,  på 29729782 eller
Næstformanden, Erik, på 51924156.

INVITATION TIL FRIVILLIGE
ORGANISATIONER PÅ PANUM

Et fællesråd med deltagere fra over ti frivillige organisationer på Panum
Instituttet er i øjeblikket ved at arrangere en messedag for alle frivillige
organisationer på Panum Instituttet. Vi er sikre på at vi endnu ikke har fået
alle, der kunne være interesserede i at deltage i det fælles arrangement, med i
rådet.

 Hvorfor skal I være med?
- pointen med arrangementet er flerdimensionel:

1: At vise Panum Instituttets studerende at der findes mange forskellige
studenterorganisationer.

2: At gøde jorden for mere samarbejde og sikre at alle organisationer får lige
mulighed for at vise deres foreningsliv frem.

3: Det er sjovt! Lad os sammen prøve noget nyt for at ruske lidt op i livet på
Panum Instituttet, og lære hinandens organisationer lidt at kende. Det
frivillige arbejde lever på Panum, har et formål, og det fortjener at blive vist
frem.

Vi er specielt interesserede i at høre fra flg. organisationer, som vi endnu ikke
har kunnet få fat på:

Panumkoret, foreninger for etniske minoriteter, bøsse/lesbiske foreninger,
Panum Friluftsforening (PAF), Kristne Medicinere, Odontologisk Forening eller
andre organisationer for tandlægestuderende og frivillige organisationer
blandt humanbiologistuderende.

Hvis du er med i en basisgruppe eller er aktiv i en forening, der kunne tænke sig
at være repræsenteret på messen, så giv dig til kende.

Kontakt koordinator Christian Pinkowsky på
tlf: 82331055/26171938 eller via mail: christian@pinkowsky.com

Kromoterapiens verden

INDRE ORGANER & FARVER

DEN RØDE STRÅLE
Den er ildens element. Ved at sti-
mulere og pirre nerver og blod, fri-
gør den adrenalin, aktiverer blod-
omløbet og vitaliserer det fysiske le-
geme. Da den er en kraftig stimu-
lans, må den anvendes med forsig-
tighed. Den bør aldrig benyttes
alene, men efterfølges af grønt eller
blåt. Indikationer på det modsatte
er betændelsesagtige tilstande og
emotionelle forstyrrelser.

Anæmi (blodmangel)
Rød farveindånding vil være godt, så-
vel som at drikke rødt bestrålet vand.
Kosten bør indeholde frugter og grønt-
sager beskrevet under den røde stråle.
I sin bog »Power of the Rays« foreslår
Ousley, at rødt lys bør tages i brug
med farvelampen rettet først mod fod-
sålerne og derpå mod den røde chakra
nederst pa rygsøjlen i en afstand af ca.
15 centimeter. Han foreslår ligeledes
at man giver 5 minutter pa hver fod-
sål, derefter på læggene, knæene, hof-
terne og nederst på rygsøjlen for til-
sidst at give et par minutters grønt
eller blåt lys.

Lammelse
Forskellige terapeuter anbefaler ved
den første behandling, at man be-
nytter det gule lys for at hjælpe pa-
tienten til at reorientere sig om sin
mentale tilstand, som sandsynlig-
vis er kommet ud af balance. Gult
bør ledes til patienten enten ved
tanke eller ved hjælp af lamper. Pur-
pur lys kan centreres om
grundchakraen i 10 minutter og kan
lyses ganske let op ad rygsøjlen i ca.
5 minutter for derpå at lade den
hvile på fodsålerne, pa knæene og
benene ca. 10 minutter. Dog veks-
ler disse tider for hver enkelt patient
og bør opfattes af terapeuten eller
testes med pendulet.

Følgende behandlingsforslag
kommer fra farveautoriteter
som S.G.J. Ousley,
GladysMeyer og Roland Hunt.
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TRÆT AF DEN DANSKE VINTER???
DRØMMER DU OM SOMMER OG SOL?
PLANLÆGNING AF SOMMERFERIEN?
ELLER SKAL DER BARE SKE NOGET
NYT?

HVORFOR SÅ IKKE OVERVEJE AT TAGE 1, 2 ELLER MÅSKE 3
MÅNEDER PÅ UDVEKSLNING? BLIV EN DEL AF ET
FORSKNINGSPROJEKT, SE EN ANDEN VERDEN OG MØD NYE
MENNESKER. TJEK HVILKE LANDE VI TILBYDER  OG SØG EFTER
PROJEKTER PÅ www.ifmsa.net/public .
SPRØGSMÅL:  nore@imcc.dk 

UDVEKSLINGS MED RESEARCH EXCHANGE 2002 
LANDE (ORGANISATION): ANTAL PLADSER: ANTAL PLADSER TILBAGE: 

BRASILIEN (IFLMS) 
BRASILIEN (DENEM) 

2 X 4 UGER 
2 X 4 UGER 

2 X 4 UGER 
2 X 4 UGER 

CATALONIEN / 
NORDSPANIEN 

4 X 4 UGER 4 X 4 UGER 

HOLLAND 2 X 6 UGER 2 X 6 UGER 

ITALIEN 2 X 4 UGER 2 X 4 UGER 

KROATIEN 2 X 4 UGER 2 X 4 UGER 

SLOVENIEN 2 X 4 UGER 2 X 4 UGER 

PLADSER TILBAGE 16 X 4/6 UGER 

 
 SÅ ER DET NU

KLINIKOPHOLD I GRØN-
LAND
- kombiner faglige udfordringer
med strålende naturoplevelser
Ansøgningsskema og Grønlandsbrochure med info og
oversigt over sygehuse, der modtager studerende i
sommeren 2002,
kan afhentes på det lokale IMCC-kontor eller rekvi-
reres ved henvendelse pr. e-mail:

greenland@imcc.dk

Ansøgningsskema kan i øvrigt også downloades fra
www.imcc.dk

ANSØGNINGSFRIST:
15. FEBRUAR 2002

mvh. Grønlandsgruppen, IMCC

KOM TIL SEMESTERETS
FØRSTE IMCC MÅNEDS-
MØDE
DETTE SEMESTERS FØRSTE IMCC MØDE

HOLDES ONSDAG D. 6. FEBRUAR KL. 19.30 I
FADL�S MØDELOKALE 1.2.7A. ALLE ER

VELKOMNE. HUSK, AT ALLE

MEDICINSTUDERENDE ER MEDLEMMER AF

IMCC!

IMCC'S ARBEJDSGRUPPE
PRAKTIKANT I TROPERNE
(PIT) INVITERER TIL

PIT INFO AFTEN

Onsdag d. 13. februar kl. 19.00

Se billederne, hør om mulighederne og
oplev røverhistorierne.

PIT sender medicinstuderende til hospitaler i Afrika
og Indien, hvor de i ca. tre måneder deltager i det
daglige arbejde og får et af deres livs største ople-
velser. PIT udvælger og fordeler ansøgerne blandt
hospitalerne, men ellers er man selv ansvarlig for
rejse, økonomi etc.

Til info aftenen kan man derfor møde dem, der alle-
rede har været af sted, og man kan få svar på alle
sine spørgsmål. Foruden en god stemning og flotte
lysbilleder bliver der præsentation af de forskellige
hospitaler, relevante fonde og Kursus i International
Sundhed. Og det hele bliver selvfølgelig pakket pænt
ind i kaffe og kage.

Næste udsendelsesperiode er foråret 2003.

Hvis du overvejer at lade dig udsende, så mød op i:

FADLs mødelokale
Panuminstituttet, København
(lige i starten af kemigangen)

KOM OG BLIV
INSPIRERET.

AF STED
MED DIG!
Kunne du godt
tænke dig at
komme til
Indien?
Vil du prøve at
være på et
hospital, der
virkelig gør en
forskel?
Har du afsat
efteråret 2002

til andet end tørre bøger og
tilfældige klinikophold?

Så er du heldig. PIT har nemlig et par ledige pladser
på nogle af de hospitaler, vi sender medicinstude-
rende ud til:

Kotagiri: 1 (man
udsendes alene)
Oddanchatram:
1 (der er alle-
rede udtaget én
til den anden
plads)
Arugyavaram: 2

Skynd dig op til
IMCC-kontoret
og få et ansøg-
ningsskema. Der
er ansøgnings-
frist allerede d.
20. februar, fordi det drejer sig om ekstrapladser
allerede til efteråret 2002.

HUSK: Der er PIT-møde onsdag d. 6.
februar kl. 16 i IMCC-lokalerne. Her
kommer PIT'erne for at planlægge
info-aftenen, og du er velkommen, hvis
du har spørgsmål om udsendelserne
eller gerne vil være med i gruppen.

INTERNATIONAL SUND-
HED � TROPEMEDICIN
OG HYGIEJNE
Arrangører søges til årets kursus

Hvert år i august måned afholdes et 4-ugers kursus med
titlen �International Sundhed � Tropemedicin og hygi-
ejne� i København, populært kaldet �Tropekurset�.
Kurset sigter mod at forberede kursisterne på at arbejde
med sundhedsmæssige problemstillinger i udlandet, med
fokus på især udviklingslande.  Som titlen antyder om-
handler kurset forskellige public health problemstillin-
ger: sundhedsvæsen, sundhedsplanlægning, nødhjælp,
ulandsproblemer herunder hygiejne, ernæring, økonomi,
administration, infektions- og tropesygdomme, samt
disses udbredelse, forebyggelse, diagnostik og behand-
ling.  Omkring 90 kursister fra forskellige faggrupper,
bl.a. medicinstuderende på 2. del af studiet, læger, syge-
og sundhedsplejersker, jordemødre, farmaceuter, antro-
pologer m.m., deltager.  Kurset arrangeres i samarbejde
med Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immuno-
logi - KU, Epidemisk afdeling � Rigshospitalet og selv-

INDRE ORGANER



23

følgelig IMCC.  Ud over de IMCC�ere der er kursister,
deltager en gruppe på ca. 8 medicinstuderende hvert år i
arrangeringen og den praktiske afvikling af kurset.

Planlægningsarbejdet for den nye gruppe ligger i løbet af
foråret, samt i ugen op til kurset; med at deltage i kursus-
udvalgsmøder, tage kontakt til undervisere, få trykt
kursusmapper, osv.  Under selve kurset har gruppen også
forskellige praktiske og sociale opgaver.  Ud over at være
sikret en plads på det VKO-godkendte kursus, får man en
gratis bogpakke, samt muligheden for spændende arbejde
sammen med en gruppe engagerede mennesker.  Et par
fra årets trope-gruppe �overvintrer�, hvert år og annon-
cerer i MOK efter nye arrangører efter jul og hjælper den
nye gruppe i gang om foråret.  Tilmeldingsoplysninger
for selve kurset annonceres i MOK, ACUTA og
Universitetsavisen i løbet af foråret. Der er ikke en fast
kontaktperson i gruppen, men spørgsmål vedrørende
kurset kan rettes per email til enten Rasmus Heje Thom-
sen fra IMCCs Tropegruppe på følgende email-adresse:
rht@lejerbo.dk eller til kursussekretær Birgitte Gantriis
på B.Gantriis@pubhealth.ku.dk.

Egentlige ansøgninger om at
arrangere bruger vi ikke, men skriv et
par ord om dig selv og din motivation
for at ville medvirke som arrangør til
Rasmus, snarest og senest den 13.
februar 2002.

En der trænger til hjælp fra en
tropemediciner !!!

STUDENTERKLUBBEN
OG HUSGRUPPEN
INFORMERER

Første lange fredagsbar er�
�på fredag d. 8. februar!

Vi holder traditionen tro åbent fra
kl. 11-24 og følgende regler er
gældende:

1. KUN ADGANG MED STUDIEKORT TIL DET
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULET

2. INGEN GÆSTER !!! DTU’ere, Politter og andet
rakkerpak bedes holde sig væk på fredag…

3. GØR OPLEVELSEN TIL LIDT MERE FORNØJE-
LIG OG PRØV DEN NYE (GAMLE?) TREND:
SELVAFRYDNING – TAG DIN TOMME FLASKE
MED I BAREN NÅR DU KØBER EN FRISK ØL!

4. GØR DET LETTERE FOR DIG SELV OG MED-
BRING DINE 20-KRONER I GULD. SÅ RÆKKER
VORES BYTTEPENGE LÆNGERE

5. RESPEKTER DE FRIVILLIGE DER STÅR I
DØREN. DE FÅR IKKE PENGE ELLER ØL FOR
DET. DERFOR: HVIS DU OPFØRER DIG SOM EN
TÅBE BEHØVER VI IKKE LUKKE DIG IND
SELVOM DU HAR STUDIEKORT.

P-DAG
Næste fredag (15/2) er dagen hvor forårets juleøl
ankommer. Her vil det være muligt at medbringe éen
(1) gæst på sit studiekort. Dvs. ovenstående regel 2
er let modificeret, men da du læser medicin bør dit snit
være højt nok til at forstå dette…

Det nye kuld.
Overvejer du at deltage i Husgruppens hygsomme og
frivillige arbejde vil der blive arrangeret INTRO-
DUKTION til studenterklubben mandag den 11.
februar og mandag 25. februar begge dage klok-
ken 15.00 dut. Kom og hør om Husgruppens arbejde
og se faciliteterne og overvær et forrygende mandags-
møde hvor alt besluttes (næsten).

SEMESTERSTARTSFESTEN
FORÅRET 2002
Denne afholdes lørdag den 2. marts. Mere info følger
senere.

Vi ses på fredag
HUSGRUPPEN

INDRE ORGANER
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Det Medicinske Studenterråd

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?
Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.
Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet

Blegdamsvej 3, 2200 København N

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail:  msr@studmed.ku.dk

 
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Eksamen på 3. sem.

Panikstemning på 3. semester op mod jul. –
Men hvordan gik det til eksamen?

3. semester var før jul i panik over arbejds-
belastningen i anatomi (Organkursus I –
Bevægeapparatet og CNS). Nu hvor eksamen
er overstået, må det siges at denne panik ikke
var helt overvurderet – desværre.

Den generelle vurdering af spot-delen af
eksamen er, at neurofysiologispørgsmålene ikke
var egnede til spot, mens anatomidelen var ri-
melig i niveau, men ikke viste den bredde de
studerende forventede.

Den mundtlige eksamen foregik på et rime-
ligt niveau. Kritisabelt er det dog at spotten
vægtedes vidt forskelligt i den samlede vurde-
ring hos anatomerne og hos fysiologerne.

De studerende på 3. semester havde altså
ikke overvurderet niveauet til anatomieksamen.
Og arbejdsbelastningen synes stadig at være
alt for hård på semesteret.

Kirstine F. Fabritius

Spot på 4. semester?

Hvordan bliver eksamen på 4. semester til
sommer? Vil der være en anatomi-spot?

Nu er frontløberne for den nye studieordning
nået til 4. semester. Og naturligt må man spørge
sig selv: Hvordan bliver eksamen? Studienævnet
er endnu ikke helt færdige med behandlingen.

I den nye studie- og eksamensordning står
der følgende om eksamen:
Semesterprøve (i de i semestret indgående
fag). Integreret skriftlig – evt. inkl. praktisk
prøve (”spot”).

I Det Medicinske Studenterråd har vi flere gange
behandlet spørgsmålet om eksamensformen. At
der vil være tale om en ’skriftlig integreret eksa-
men’ er jo i sig selv uproblematisk, selvom det
dog kræver et betydeligt arbejde fra kursus-

En frisk begyndelse

Det Medicinske Studenterråd er klar til et nyt
semester. Der er valgt nye studerende til både
studienævn og fakultetsråd.

Velkommen til et nyt semester! Der er mange
studenterpolitiske udfordringer forude. I MSR
er vi klar til at gå i gang. Vi har holdt et par
møder i løbet af januar. Og som begyndelse på
semestret er der allerede afholdt fagrådsdag – og
planlagt Bogmarked (se andetsteds i MOK).

Nye folk på tinge
Efter valget i december har vi mange nye perso-
ner i de styrende organer. I Forenede Studenter-
råd havde vi et flot valg, og både fakultetet og
hele universitetet har fået ny ledelse. Vi bringer
her en lille oversigt over både studenter-
repræsentanter og ledere:

Studenævnet for Medicin
Caroline Nielsen
Bjarke Brandt Hansen
Henrik Højgaard Frederiksen
Ditte Marie Skovgaard Christensen
Louise Rasmussen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd
Thomas Juul Sørensen
Simon Serbian
Katrine Kobberø Mortensen (folkesund.)

Konsistorium
Anna K. A. Vallgårda (datalogi)
Stine Busch Østergren (jura)
Robert Poulsen (filosofi)

Dekanat
Ralf Hemmingsen (dekan)
Ulla Wewer (prodekan)
Birgitte Nauntofte (prodekan)

Rektorat
Linda Nielsen (rektor)
Jørgen Olsen (prorektor)

SS.

ledelsen side i form af konstruktionen af egent-
ligt integrerede eksamensspørgsmål.
Det store spørgsmål er: Skal der være en spot
eller ej? Flere mener, at det ikke giver mening at
teste praktiske færdigheder i fysiologi og bio-
kemi. I disse fagelementer ér der tale om teore-
tisk viden. Derimod kan man argumentere for at
anatomi-delen af organkurserne (også) bør te-
stes praktisk – som vi kender det fra spotten.

MSR har besluttet at arbejde for, at der ikke
skal være en spot efter 4. semester. Beslutnin-
gen er baseret på erfaringerne med de kendte
anatomi-spoteksamener. – De initierer udenads-
og korttidslæren som ingen anden eksamens-
form. Elementer som ræsonnement og anven-
delse af viden ligger langt væk i denne eksamens-
form. Dette er dog ikke det samme som, at vi
ikke skal testes i den anatomiske viden! Anato-
mien skal indgå som en logisk del af den integre-
rede eksamen. En særskilt spot risikerer at ud-
skille anatomien som en selvstændig disciplin i
stedet for at integrere den med de øvrige fag-
elementer i organkurserne.

Hvis der på et senere tidspunkt skulle komme
et grundlæggende nyt koncept på en praktisk
eksamen som afløsning for ’spotten’, som vi
kender den, vil MSR naturligvis se på dette med
friske øjne. Men indtil da er holdningen klar:
Anatomi bør testes i den skriftlige integrerede
eksamen (den såkaldte semesterprøve). I denne
kunne der med fordel anvendes langt flere (ana-
tomi-) billeder. Viden om de indre organer
(hjerte-lunge og mave-tarm), som indgår i 4.
semesters organkurserne, vil jo trods alt langt
hen af vejen skulle anvendes i billeddiagnostiske
situationer. Derfor kunne røntgen-, CT-, MR-
og histologibilleder jo oplagt være en del af et
skriftligt eksamenssæt. Forståelsen for den ma-
kroskopiske anatomis tredimensionelle virke-
lighed vil fortsat kunne trænes vha. fakultetets
(imponerende) præparatsamling – men denne
vil så primært have en pædagogisk funktion og
anvendes ved læsningen.

Den endelige eksamensform er endnu ikke be-
sluttet. Så mød op og deltag!

SS.

1. møde
Tirsdag den 12. feb. kl. 16.00, bygn. 1.2.15

Vi skal finde folk til vores poster i udvalg og
arbejdsgrupper. Desuden vil diskussionen om
eksamen på 4. semester (se artikel) blive
opdateret.
Som altid: Kaffe og kage til alle!

SS.

Nej, til nedskæringer
på universiteterne!

Forslaget til finanslov indeholder (lige nu)
store økonomiske smæk til universiterne!

Stormøde om nedskæringerne
Tirsdag den 12. feb. kl. 13-15.00.

Geo.centret, festsalen, Øster voldgade 10.

MSR


