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EKSAMENSTILMELDING

Til denne sommers eksamenstilmelding vil det være muligt, at be-
nytte en pc'er, som står på eksamenskontoret, til brug for elektro-

nisk 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 eksamenskontoret.

Der er i øvrigt åbent for tilmelding tilmelding til eksamen på "gam-
meldags" og elektronisk.

Hvis ikke du allerede har tilmeldt dig, så husk at gøre det i denne
uge!!!
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Det sker i ugen
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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 Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 15, årgang 34 udkommer

Torsdag:
P8'n viser "Snatch" kl 20:07

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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"Navnet "Sanda Tyatt" vil give
barnet optimale  forhold" mener den
kendte numerolog Gregers-Carsten
Ottosdottir Hansen (billedet)

Som mediciner kan det kun glæde en at se
at vort kongehus har et naturligt forhold til
sex og prævention. Det er derfor med stor
glæde, at vi kan konstatere, at HKH prins
Joakim har været på nattebesøg hos sin el-
skede Alex, og at hans besøg har båret frugt.
For at komme sladderpressen i forkøbet –
eller i bagkøbet – har vi foretaget nogle kal-
kulationer, for at bestemme barnets
stjernetegn og det står klart, at barnet må
blive Krebs eller Løve.
Med denne oplysning konsulterede vi den
kendte numerolog, Gregers-Carsten
Ottosdottir Hansen. I hendes sind, var der
ingen tvivl om hvad barnet bør døbes, når
det engang kommer til verden:

Sanda Tyatt

”Dette navn vil give barnet de mest optimale
muligheder for at udvikle sig i den retning,
det ønsker” siger Ottosdottir Hansen. ”Mine
beregninger viser, at Sanda er det helt rette
fornavn. Det vil give barnet den frihed, som
man har så meget brug for som ung, måske
særligt når man, som de royale, lever i en
hverdag, der er så bestemt af regler, og hvor
der forventes så meget af en.”

Den lille nye vil forbedre verden.

VELKOMMEN TIL EN NY DALOON
”Som Løve eller Krebs, med navnet Sanda
Tyatt er ens indre motivation, alt efter hvor
harmonisk man er i sig selv, i større eller
mindre grad præget af følgende karakteri-
stika” forklarer Ottosdottir Hansen.
”Med kraften fra 22 har man tilskyndelse til
at fortsætte håndgribelige bedrifter fra tid-
ligere liv. Man ønsker materiel fuldbyrdelse.
Man er en mesterbygger. Ens sjæls mål er at
efterlade verden som en håndgribelig bedre
plads, efter at man har været her. Således
følger det, at man skal holde mental balance,
mens man udtrykker sine idealer på en prak-
tisk måde. Man har højere mål end gennem-

snittet. Man bør holde fødderne på jorden,
mens ens tanker udvides. Den lille nye kan
dog vælge at leve sit liv som 4’er, fordi 22
kan reduceres yderligere til 4, og dette vil
give helt andre aspekter, meget af motivatio-
nen vil dog være den samme.” Slutter
Ottosdottir Hansen.

Med disse oplysninger er der kun tilbage, at
læne sig tilbage, og vente spændt på at den
lille nye royale plopper ud. Som HKH Prins
Joakim udtalte efter HKH Prins Nicolaj’s
fødsel ”Det er jo som at smutte en mandel”.
MOKred/kris

Lederen

Med eneret for MOK, bringer vi her
billedet af den gravide Alex. Som den
flittige MOK-læser vil kunne se, ligner det
fuldstændig den gang hun var gravid med
Nikolaj, og det blev jo et vidunderbarn, så
mon ikke ogsa den lille Sanda Tyatt bliver
en lille guldklump?

MOK
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Styrende organer
ADRESSEÆNDRINGER
Hvis du skifter adresse behøver du ikke at give Stu-
die- og eksamenskontoret besked, da vi dagligt får
opdateret samtlige studerendes navne og adresser
fra folkeregistret. Det eneste du behøver at gøre for
at sikre dig, at vi har din korrekte adresse til udsen-
delse af årskort, eksamensbreve o.l. er at give Fol-
keregistret i din kommune besked.
Vær dog opmærksom på, at dette IKKE gælder ved
følgende forhold:

* Beskyttet adresse
Hvis du i Folkeregistret står registreret med en be-
skyttet adresse, skal du omgående give Studie- og
eksamenskontoret besked om hvilken adresse vi i
stedet for må benytte, når vi sender post til dig.

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

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

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

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

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

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

STUDIE- OG EKSAMENS-
KONTORETS HJEMMESIDE
Husk at besøge vores hjemmeside på www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Uddannelser.htm, hvor du kan finde di-
verse oplysninger om bl.a eksamensforhold o.l.

SELVBETJENING PÅ WWW
På universitets hjemmeside ligger der bl.a. Selvbe-
tjening for Studerende på adressen www.ku.dk/selv-
betjening/. Her kan du bl.a. finde følgende ting:
Adresseoplysninger, Årskortfornyelse, Studier,
Eksamenstilmelding-/afmelding, Eksamensresultater
(kursusattester), Valgret og Årskortfornyelse.
PIN-kode kan rekvireres på Studie- og eksamens-
kontoret, men pas på, at du ikke mister den, så andre
får adgang til dine personlige studieoplysninger!

TILMELDING/AFMELDING TIL
UNDERVISNING
Al tilmelding og afmelding af undervisning og spørgs-
mål om holdsætning o.l. foregår for FASE I-stude-
rende hos studiesekretærerne på Panum og FASE 2-
studerende hos kliniksekretærerne. Du kan i dit lek-
tionskatalog se kontaktpersonerne for de enkelte
semestre.
Har du eventuelle spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Studie- og eksamenskontoret.

Med venlig hilsen
Studie- og eksamenskontoret

TILMELDING TIL TENTAMEN I
BASAL HUMANBIOLOGI
Der går et rygte om, at man som ny studerende
IKKE skal tilmelde sig tentamten i Basal human-
biologi på 1. semester, da de automatisk er tilmeldt.
Det passer ikke! Der er aktiv tilmelding til alle eksa-
mener.

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 Stude-
rende af de ansatte på Studie- og eksamenskontoret.
Der er i øvrigt åbent for tilmelding på WWW/SEB
allerede nu, men tilmelding på "gammeldags" papir-
blanketter er først i uge 7.

EKSAMEN I EMBRYOLOGIDEL
AF ORGANKURSUS I
De studerende, der afmeldte embryologidelen af
Organkursus I til vintereksamen er AUTOMATISK
tilmeldt den skriftlige prøve, der afholdes til august
2002 og skal derfor IKKE tilmelde sig denne eksa-
men igen.

De studerende, der er tilmeldt vil høre nærmere i
form af udsendelse af et eksamensbrev ca. 14 dage
før eksamen.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Studie- og eksamenskontoret

REFERAT NR. 10/2001 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT D. 17.
DECEMBER 2001 KL. 15.15.

Tilstede: Overlæge, dr.med. Carsten Lenstrup, Over-
læge, dr.med. Finn W. Henriksen, Professor, dr.med.
Svend Larsen, Overlæge, dr.med. Troels Mørk Han-
sen (TMH), Overlæge Gunnar Lausten, Overlæge,
dr.med. Jan Pødenphant, Overlæge, dr.med. Lene
Wallin (LW), Overlæge, dr.med. Jens Strøm, Over-
læge Poul Erik Helkjær, Afdelingslæge Bjørn Lind,
stud.med. Dan Fuglø, stud.med. Christopher Schäfer,
stud.med. Lotte Colmorn, stud.med. Simon Serbian
(SS), ekspeditionssekretær Birthe Brogaard (BB),
overassistent Susanne S. Pedersen, studentersekretær
Marie Bønnelycke.
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Steen Larsen,
stud.med. Peter Masny.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 09/2001: Godkendt
med tilføjelse til pkt. 6. - Anæstesiafdelingen, KAS
Herlev har - med henvisning til den nye studieplan -

ansøgt om 3 simulatorer til træning i genoplivning. -
Godkendt under forudsætning af, at alle 9.semester-
studerende i Kbh. amt får tilbudt undervisningen.

3. Meddelelser fra formanden: a) Formanden gav
indledningsvis ordet til ovl. Jan Bonde og ovl. Doris
Østergaard (DØ) fra Dansk Institut for Medicinsk
Simulation, der bl.a. orienterede om, at instituttet
gerne vil lægge lokaler til Akut Patient på 13. seme-
ster. Derudover orienterede DØ om det eksisterende
anæstesi-laboratorium med fantomer og simulato-
rer, hvor der vil være mulighed for at holde åben i
dagtimerne, således at alle studerende på anæstesi-
ophold under Klinikudvalget Kbh. Amt kan få glæde
af simulatorerne. KLU diskuterede muligheden for
etablering at et færdighedslaboratorium i Instituttets
lokaler, idet det vil være en fordel at samle alle
faciliteter (fantomer) ét sted for at højne kvaliteten.
“Personalet” i et sådant færdighedslaboratorium kunne
være stud.med. oplært til at instruere ved fantomerne
i lighed med LKF på RH’s færdigheds -laboratorium.
DØ vil udarbejde en kalkulation på baggrund af antal
brugere pr. semester. Når en kalkulation over udgif-
ter foreligger, kan Klinikudvalget tage stilling til
bevilling af penge til etablering af et færdigheds-
laboratorium.  Klinikudvalgets medlemmer invite-
res til en formel rundvisning på instituttet  på 3.sal
i forbindelse med mødet d. 4. februar 2002 kl 15.15.
- Vedrørende den foreliggende ansøgning om
undervisningsudstyr til instituttet vedtog udvalget
at bevilge udstyret med klausul om, at alle studen-
ter på anæstesiophold i Klinikudvalget Kbh. Amt
skal tilbydes én dags undervisning med udstyret på
instituttet. b) Ovl. Poul Hjortkjær Petersen sender
en  tak til Klinikudvalget i anledning af  hans fratræ-
den på  gynækologisk afd., KAS Herlev.

4. Meddelelser fra studenterne: Intet.

5. Konkrete sager til drøftelse: a) Studielederen
har den 11.12.01 anmodet Klinikudvalget Kbh. Amt
om at oprette yderligere 3 hold i otologi og dermato-
logi på 10. semester fra forårssemesteret 2002 på
grund af kapacitetsproblemer, således at der frem-
over bliver i alt 8 hold. De 3 hold tilbydes fortsat
forelæsninger i alle 3 sansefag samt klinikker i oftal-
mologi og medicin og kirurgi ved Klinikudvalget RH.
Det har været muligt for sekretariatet i samarbejde
med RH at oprette 2 ekstra hold i otologi /dermato-
logi, der kan dække kapacitetsbehovet i forårs-
semesteret, hvorfor der er udarbejdet en ny plan
med ialt 7 hold på 10. semester. Planen fremsendt til
godkendelse hos SFM og de undervisningsansvarlige
i fagene. - KLU godkender planen. - Jf. SFM den
07.12.01 skal Kbh. amt  planlægge 8. hold i otologi/
dermatologi på 10. semester for efteråret 2002,
medens undervisningen for 3 hold i oftalmologi  plan-
lægges på RH. Samtidig hermed  har SFM vedtaget
at nedlægge al dermatologi-undervisningen på 9. se-
mester fra foråret 2002 at regne.

6. Budgetudvalget: Afventer fortsat ny aftale mel-
lem KU og Kbh. amt samt overførsel af budgetpenge
for år 2000 og 2001 + 2002.

7. Undervisningsplaner: a) Driftskontoret på KAS
Glostrup har godkendt, at  nogle af eksamensklinik-
kerne på 12. semester afholdes på sengeafsnit 35,
stue 9 + dagligstuen i forårs semesteret.

8. Universitetssekretariatet: a) Der fremsendes
fortsat for mange lønbilag fra kliniske lærere til se-
kretariatet, som enten tilhører forrige budgetår el-
ler mangler navn/adresse m.v.-. Fremover vil sekre-
tariatet håndhæve den eksisterende regel om, at
lønbilag for et semester skal indsendes ved det på-
gældende semesters afslutning, for at udbetaling kan
finde sted. b) Studenterne på Fjorden, Roskilde, har
lavet en meget fin evaluering, der er fremsendt til
Kvalitetsudviklingsudvalgs-formanden. c)
Proxyserveren er nu tilsluttet, men der er stadig
problemer. Hjemmesiden skulle fungere så snart
serveren virker igen. d)  Mødedato for KLU i foråret
2002 aftalt til følgende mandage: 4. februar, 4.
marts, 8. april, 6. maj og 3. juni 2002.

9. Studienævn for Medicin: Ralf Hemmingsen er
valgt til ny dekan

STUDIET



5

REFERAT KKK
Referat af ordinært møde i Klinikudvalget Køben-
havns kommune, 10/12 2001 kl. 15:00.
Til stede: Overlæge Gorm Jensen, overlæge Hans
Perrild, stud.med. Line Brixen (9.sem), stud.med.
Shakil Ahmed (11.sem), stud.med. Mikkel Westen
(10.sem.)
Fra sekretariatet: Lili Hansen.

1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2.Godkendelse af referat fra mødet 12/11 2001. God-
kendt.
3.Meddelelser.

fra formanden: Gorm Jensen oplyser om, at under-
visningen i faget patologi for næste semester endnu
ikke er faldet på plads. Studieleder Poul Jaszczak er
involveret i problemet og der forventes at findes en
løsning inden semesterstart. Hans Perrild udtrykte
forundring over, hvorfor professoratet i patologi ikke
er slået op, så problemet kunne være taget i opløbet.
Gorm Jensen forklarer at det kom bag på de fleste at
afgående professor i patologi, Per Christoffersen, går
et halvt år tidligere end forventet, samt at det er
universitets opgave at udpege professorer.

Gorm Jensen fortæller at han er blevet kontaktet af
overlæge Ib Lorenzen, idet denne ville høre om mu-
lighederne for at indføre evidensbaseret undervis-
ning i studenterklinikkerne. Undervisningen bliver
til i et samarbejde ml. Ib Lorenzen og overlæge
Peter Matzen. Gorm Jensen har foreslået at den
evidensbaserede undervisning bygges ind i klinikkerne
i medicin og kirurgi på 10. semester. Hans Perrild
hilser forslaget velkomment, og fortæller samtidigt
at det er svært at motivere studenterne på 10. seme-
ster i kliniktimerne, idet de har travlt med sanse-
fagene.

Gorm spørger til de nyligt afholdte eksaminer på
hospitalerne; om de er forløbet problemfrit,
refererende til at der på sidste semester var en del
problemer. Han oplyser selv om, at han ikke har hørt
om problemer på dette semester. Hans Perrild for-
tæller at der har været nogle problemer på Bispe-
bjerg Hospital vedr. lokalebookning, men at disse
problemer nu er udredt.

fra underviserne: Ingen meddelelser.

VALG KRH
VALG TIL STUDENTERGRUPPEN I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET.

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 Audi-
torium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

Vedr. 4. sem. ny studieordning. Lone og Lili har
kigget på de forskellige afdelinger på Amager Hospi-
tal, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital, og
hvor mange studerende der er på disse, samt hvor
mange ekstra de har plads til. Fra og med næste
semester skal 4. semestersstuderende på den nye
studieordning på et 14 dages klinikophold, hvorfor
der skal findes pladser til disse; dels på afdelinger
der i forvejen har studerende i klinik på 7., 8. og evt.
13 sem., og dels afdelinger der ikke har studerende i
forvejen.
Der kigges nu på disse lister og ændres lidt i dem. Vi
finder ud af at AH har plads til ca. 20 studerende,
BBH ca. 18 flere og HH ca. 32 flere.
Gorm Jensen fortæller at han skal til møde med
studieleder Poul Jaszczak vedr. indhold af 4.semesters
opholdet. Der skal også diskuteres økonomi, idet der
må følge nogle penge med det øgede antal stude-
rende. Desuden bør afdelinger, der ikke i forvejen
har studerende, have en tutor for de studerende.
studienævnet for medicin: Ingen meddelelser.
4. Eventuelt. Intet til dette punkt.

Mødet slutter 16.30. Næste mødedato fastsættes til
mandag d. 28/1 2002 kl. 15:00. Sted:  som vanligt
opholdsrummet afs. 152, Hvidovre Hospital.

Referent Mikkel Westen

fra studenterne: Line Brixen (9.sem.) er ny studenter-
sekretær på Bispebjerg Hospital. Hun afløser Maja
Stegeager Hansen. Line bibeholder træffetiderne som
er mandage 13-17 i bygning 20D, 2.sal BBH. Klinik-
udvalget byder Line velkommen.

 Der er kommet en klage  fra et 9. semesters hold
over klinikopholdet på Dermatologisk afd. BBH. Kla-
gen går ud på at opholdet har været ustruktureret,
dårlig planlagt undervisning og dårligt engagement
fra afdelingens side. Der foreligger svar fra afdelin-
gens undervisningsansvarlige, professor Gunhild
Lange Skovgaard, der beklager det hændte, og lover
bedring. Herefter fulgte en diskussion af relevansen
af de korte klinikophold på 9. semester. Line Brixen
fortæller at de på nogle af holdene har været så
mange studerende at de af afdelingen er blevet op-
fordret til at komme på skift. Det aftales at Gorm
Jensen tager kontakt til Gunhild Lange Skovgaard
mhp. på en afklaring af problemet med undervisnin-
gen, og for at finde ud af om undervisningen på 9.
sem. overhovedet skal fortsætte, hvis udbyttet er så
ringe.

Kvalitetsudviklingsudvalget har bedt om en student
som afløser for Klara Naver, der er på barsel. Shakil
Ahmed vil gerne deltage i Kvalitetsudviklings-
udvalget arbejde og bliver derfor afløser for Klara
Naver.
Nu er der imidlertid kommet besked fra Kvalitets-
udviklingsudvalget at Klara Naver er tilbage fra bar-
sel 1/2 2002, og klar i udvalget igen, hvorfor de ser
det unødvendigt at Shakil bruger tid og energi på at
sætte sig ind i udvalget.

fra sekretariatet: Lili Hansen informerer om at un-
dervisningen på 10. sem. vil foregå i to rul, dvs.
første rul i starten af semesteret, hvorefter andet
rul starter deres undervisning. Dette er blevet til
efter ønske fra underviserne i oto-, rhino-, laryngo-
logi, oftalmologi og dermatologi, pga. det store an-
tal studerende. På næste semester vil det i Køben-
havns Kommune kun være på BBH at der er undervis-
ning i medicin og kirurgi i andet rul. Dette vil nok gå
på skift mellem hospitalerne i Klinikudvalget Kø-
benhavns Kommune.
Der har gået rygter om disse to rul, og mange stude-
rende har udtrykt frustration over dette, da under-
visningen på 10. semester så bliver endnu mere pres-
set end nu.
Der skal udsendes et brev til de kommende stude-
rende på 10. sem., hvori de kan prioritere hvilket rul
de vil på. Det forventes at flest studerende vil søge
første rul (hvoraf der er 4 mod 2 på andet rul). Det vil
være sådan at studenter med dokumentation for klinik-
ophold i udlandet, VKO-kurser samt manglende ek-
saminer skal have første prioritet til undervisning på
første rul.
Senere er Klinikudvalgssekretariatet blevet infor-
meret fra Universitetet at det IKKE bliver til noget
med to rul på 10.sem., fordi det bliver for dyrt.
Løsningen bliver derfor sandsynligvis at nogle af de
studerende i KKK vil modtage undervisningen på 10.
semester til Klinikudvalget Københavns Amt.

Studievejledning
STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

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.

10. Eventuelt: a) Næstved Centralsygehus har haft
nogle dårlige oplevelser i forbindelse med afholdelse
af eksamen på 13. semester i indeværende semester,
idet eksamenskontoret undlader at fremsende
eksaminationslister indtil 2 dage før eksamens-
afholdelsen, ligesom der er fejl i de lister, der i
sidste øjeblik fremsendes pr. fax.- Også på KAS Gen-
tofte i gyn/obs er der fejl på de sent fremsendte
lister, ligesom eksamen er planlagt uhensigtsmæs-
sigt for eksaminator, censor og studerende med 3
timers pause midt på dagen. b) LW har via en syge-
plejerske på afdelingen fået forespørgsel fra
Folkesundhedsvidenskab, der ønsker, at deres stude-
rende skal have mulighed for et praktikophold, hvil-
ket er ret ressourcekrævende i forhold til studen-
terne på 7. og 8.sem.  Klinik-udvalgets holdning er,
at der ikke tages stilling hertil, før der foreligger en
formel henvendelse fra KU, idet det må være i lighed
med gæstestudenters ophold på universitets-
hospitaler, der skal arrangeres centralt fra efter af-
tale med de enkelte Klinikudvalg. c) SS forespørger,
om det er muligt at få bedre forberedelsesmulighed
til de enkelte punkter på dagsordenen ved et uddy-
bende bilag. - BB oplyser , at der jf. Klinikudvalgets
forretningsorden §6 stk.3 medsendes bilag til dags-
orden, såfremt materialet foreligger  senest 10 hver-
dage forud for mødets afholdelse. d) TMH oplyser til
den nye studieplan (hvor 7. sem. starter i efterårs-
semesteret 2003), er det holdningen, at der kan være
studerende fra både 7. og 9. sem. på samme afdeling,
idet det totale antal på hver afdeling skal være uæn-
dret i forhold til idag på de afdelinger, hvor kapacite-
ten allerede er udnyttet fuldt ud. Således skal  7.
sem. benævnes ”stud.med.”, medens 9. sem. skal have
titlen ”lægepraktikant” med mere ansvar end 7. & 8.
sem. stud.med. har på den nuværende studieordning
og som skal hjælpe i oplæringen af 7. sem.
Mødet slut kl. 16.50. Næste møde afholdes mandag
d. 4. februar 2002 kl. 15.15.
Referent
Studentersekretær Marie Bønnelycke
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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 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 mikrobiologi-
kursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte skrift-
lige opgaver i faget samt godkendte kliniske kurser i
intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte kliniske kur-
ser 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 kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: god-
kendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra
vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

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 kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk 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 kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt 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 eksaminer 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 bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kur-
ser 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: godken-
delse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt bestå-
else af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medi-
cin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt kli-
nisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kur-
sus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk
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 !!
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.

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.

STUDIET
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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 !!

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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.
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 !!

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)
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 !!

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 
Sverige Göteborg 
Sverige Karolinska 
Sverige Linköbing 
Sverige Lund 
Sverige Uppsala 
Sverige Umeå 
Norge Oslo 
Norge Tromsö 
Norge Trondheim 
Finland Helsingfors 
Finland Kuopio 
Finland Tammerfors 
Finland Uleåborg (Oulo) 
Finland Åbo (Turko) 
E 

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev 7 studerende indstil-
let til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispensa-
tion til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.
Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.
Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller ligende
problemer !
Studienævnet

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

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

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

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

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

Fase 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 tirs-
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.

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.

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

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.

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.

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

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.

STUDIETSTUDIET



9

Det Medicinske Studenterrå d 
præsenterer:  

BOGMARKED  

Bogmarkedet afholdes: 
fredag den 15. februar kl. 1400 - 1630 

Numre kan trækkes fra kl. 13 
 

Bøger  til salg kan indleveres: 
onsdag 13/2 kl. 14 - 16 og torsdag den 14/2 kl. 15 - 17. 

 
Penge  og ikke solgte bøger  skal afhentes 

onsdag 20/2 kl. 14 – 16 eller torsdag 21/2 kl. 15 - 17 
 

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

 

0 (� � � � � � � � � �� �
� ��

BOGMARKED
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Fase II
FARMAKOLOGI, 7.SEMESTER
Ændringer i forelæsninger
Midler mod forstyrrelse i blodkoagulationen ved
Thomas Jonassen skemasat til d 28/2 kl 11.15 i AH
flyttes til d 17/6 kl 15.15 i DA.
Lokalanalgetika ved Niels V Olsen skemasat til d 17/
6 kl 15.15 i DA, flyttes til d 28/2 kl 11.15 i AH.

FARMAKOLOGI, 8.SEMESTER
Ændringer i forelæsninger
Lipidsænkende midler i ateromatose ved Thomas
Jonassen skemasat til d 27/2 kl 9.15 i DA flyttes til d
10/4 kl 13.15 i DA.
Anæstetika ved Niels V Olsen skemasat til d 10/4 kl
13.15 i DA, flyttes til d 27/2 kl 9.15 i DA.

VKO - VALGFRI KURSER OG
OPHOLD

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

OPHOLD
Ophold kan generelt finde sted som fuldtids arbejds-
perioder ved:
* Hospitalsafdelinger
* Videnskabelige institutter og laboratorier
* Almen lægepraksis og speciallægepraksis
* Samfundsmedicinske institutioner
* Andre institutioner med fagrelevant arbejde
i indland og udland (f.eks. IMCC og lignende)
Ophold skal afholdes så de ikke er til gene for stude-
rende på obligatorisk klinisk kursus. Det vil sige at
ophold skal afholdes enten:
a) på hospitaler/institutioner/praksis, hvor der
ikke er studenter
eller
b) udenfor semestermånederne
eller
c) have et indhold der er forskelligt fra de
obligatoriske kliniske kurser.

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

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i
fakultetets regi (annonceret her og i lektions-
kataloget), deltagelse i andre fakulteters og højskolers
undervisning og mødeaktivitet, deltagelse i viden-
skabelige selskabers mødeaktiviteter, og deltagelse
i uddannende aktiviteter af anden art. Du skal blot
sikre dig at kurset/mødet er/kan godkendes som VKO
- er du i tvivl, så henvend dig i sekretariatet.

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

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

ATTESTATION

VKO - VIDENSKABELIGE KURSER
OG MØDER

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

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

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

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

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

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

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

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

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

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

I foråret 2002 kan LKF tilbyde følgende kurser:
Dato         Tid Emne Åbnes for tilmelding
28.02 16.15-17.45 IV-adgang 13. februar 2002
28.02 18.00-19.30 IV-adgang 13. februar 2002
05.03 16.30-19.00 Genoplivning 13. februar 2002
07.03 16.15-17.45 Kateter 13. februar 2002
07.03 18.00-19.30 Kateter 13. februar 2002
12.03 16.30-19.00 Genoplivning 13. februar 2002
14.03 16.15-17.45 Sutur 13. februar 2002
14.03 18.00-19.30 Sutur 13. februar 2002
19.03 16.30-19.00 Genoplivning 20. februar 2002
21.03 16.15-17.45 IV-adgang 20. februar 2002
21.03 18.00-19.30 IV-adgang 20. februar 2002
04.04 16.30-19.00 Genoplivning 6. marts 2002
09.04 16.15-17.45 Kateter 6. marts 2002
09.04 18.00-19.30 Kateter 6. marts 2002
11.04 16.30-19.00 Genoplivning 13. marts 2002
16.04 16.15-17.45 Sutur 13. marts 2002
16.04 18.00-19.30 Sutur 13. marts 2002

LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står
for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder
forud for og under fase II studerendes klinikophold
på Rigshospitalet. LKF ligger i Teilumbygningen,
afsnit 5404. Her ligger også 6 læselokaler som Klinik-
udvalget Rigshospitalet står for. En stor del af de
studerende på fase II ved sikkert allerede hvor LKF,
Klinikudvalget Rigshospitalet og læselokalerne lig-
ger, men næppe alle ved at der ved udgangen af 2001
skete en del ændringer i åbningstiderne for LKF og
læselokalerne.

Ved udgangen af 2001 blev der indført elektronisk
adgangskontrol til læselokalerne. Dette har medført
at der ikke som hidtil sidder en studentervagt til at
føre opsyn med læselokalerne og servicere brugere
af LKF. En følge heraf er at det ikke længere er
muligt at øve praktiske færdigheder i LKF udover
den normale undervisningstid. Til gengæld er det nu
muligt at benytte læselokalerne døgnet rundt! Dette
forudsætter dog at man er i besiddelse af et RH id-
kort. Ergo er det også kun studerende som har til-
knytning til KRH som kan lukke sig ind i læselokalerne
udenfor Teilum Bygningens normale åbningstid.
Teilum bygningen er lukket i weekender, helligdage
samt til hverdag i tidsrummet kl. 17.00-07.45.

Dog bibeholdes LKF’s kursusvirksomhed i aftenti-
merne. Disse kurser henvender sig til alle på fase II
uanset tilknytning til klinikudvalg. Studerende på
fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder el-

ler at genopfriske disse er meget vel-
komne til at melde sig til disse kurser.

Tilmelding til ovenstående kurser kan
ske ved henvendelse på telefon 35 45 54
04 på hverdage mellem kl. 08.00-15.00.
Tilmelding kan også ske ved personlig
fremmøde i LKF’s sekretariat i oven-
stående tidsrum. Tilmelding er bindende
og udeblivelse uden forudgående afbud
vil medføre karantæne for tilmelding
til øvrige kurser i dette semester.

Laboratorium  For Kliniske Færdighe-
der
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

www.mok.info
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Annoncer
1./2. SEMESTER BØGER
- Lodish: Molecular Cell Biology 4th ed. (300 kr)
- Berne & Levy: Physiology 4th ed. (400 kr)
- Finn Geneser: Histologi (800 kr)
- Straeham & Read: Human Molecular Genetics
2th ed. (400 kr)
- Stoudemire: Human Behavior (200 kr)
- Holum: Fundamentals og General, Organic and
Biological Chemestry 6th ed. (400 kr)

Kontakt Christian tlf: 21728281

VIL DU LÆRE...
... at skrive en videnskabelig artikel?
Forskning: molekylærbiologi, gener og sygdom.

Vi beskæftiger os med arvelighed af store
befolkningssygdomme som astma, kronisk
obstruktiv lungesygdom, brystkræft, tarmkræft,
blodprop i hjertet, slagtilfælde og hypertension.
Hertil har vi indsamlet DNA på ca. 15.000 raske
og syge danskere, og vi har de sidste 5 år lavet
forskning på allerhøjeste internationale niveau.

Du tilbydes forskningsuddannelse, selvstændigt
at være med til at definere dit forskningsprojekt,
daglig vejledning og mulighed for at præsentere
dine resultater i Danmark og udlandet. OSVAL
II opgave kan indgå som en del af projektet, og
på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddan-
nelse. Orlov fra studiet er en fordel, men ikke en
forudsætning. Du vil kunne lære
laboratorieteknikker som PCR, DNA sekventering
og DNA chip teknologi samt statistik. Endelig
vil du lære at holde foredrag på dansk og en-
gelsk, og at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes dels på klinisk bioke-
misk afd., Amtssygehuset i Herlev og på klinisk
biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består
gruppen af 2 ledere (undertegnede og overlæge
Anne Tybjærg-Hansen, Rigshospitalet), 4 post doc
studerende (læger/cand. scient’er med ph.d.), 3
ph.d. studerende (læger), en kommende ph.d. stu-
derende (læge) og 6 bioanalytikere. Ud over per-
sonlig daglig vejledning tilbydes du at deltage i
ugentlige forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret heri, er du meget vel-
kommen til at ringe eller komme forbi til en
uformel snak. Send derudover venligst ansøg-
ning inklusive curriculum vitae med kopi af eksa-
mensbeviser (gymnasium, HF, lægestudium ind-
til videre mm). Vi glæder os til at høre fra dig
snarest, og helst senest 22/2 2002.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard
Afdelingslæge, dr. med.
Klinisk biokemisk afd.
KAS Herlev, 2730 Herlev.
Telf.: 4488 3297
Fax: 4488 3311
E-mail: brno@herlevhosp.kbhamt.dk

LEJLIGHED SØGES
Norsk medisinerstudent søker leilighet/værelse
sentralt i København.Gjerne fremleie, alt av
interesse.Max 4500dkr.
Kan kontaktes på tlf 004748293528
Mail: h_sund@hotmail.com

SKOLARSTIPENDIUM
Genetisk analyse af neurotransmission

En eller muligvis flere studenter tilbydes skolar-
stipendium til gennemførelse af et projekt på
Medicinsk Fysiologisk Institut. Både medicin-
studerende og andre studerende med faglig bag-
grund indenfor biologien er velkomne til at søge.
Studietrinnet er ikke afgørende, men har du over-
stået undervisningen i neurofysiologi, er det en
fordel.

Projektets overordnede formål er at studere de
molekylære aspekter af synaptisk transmission.
Denne proces er af stor basalvidenskabelig inte-
resse, men er også knyttet til klinikken, da de
fleste neurofarmaka virker i synapsen. På trods
af denne centrale rolle i hjernens funktion er
neurotransmissionens molekylære grundlag sta-
digt dårligt forstået.

I studiet af synaptisk transmissions molekylære
biologi anvendes bl.a. genetiske metoder. De er
udviklet til et meget sofistikeret niveau i ”la-
vere” organismer, herunder bananfluen
(Drosophila Melanogaster). Eksempelvis kan
udvalgte synaptiske proteiner genetisk ”slås ud”,
enten kronisk eller  akut under visse betingelser,
f.eks. ved øgning af  temperaturen. En anden
teknik er at udtrykke specifikke proteiner på
udvalgte steder i synapsen (f.eks udelukkende
præsynaptisk), hvilket kan bidrage til at afklare
proteinets rolle. Man kan også screene for mu-
tanter med forstyrrelser i neurotransmissionen
og søge at identificere den underliggende mole-
kylære defekt. Da mange synaptiske proteiner i
mennesket genfindes i synapser hos bananfluen,
tillægges forskning i denne ”model-organisme”
stor betydning.

Din påtænkte rolle bliver at undersøge de funk-
tionelle konsekvenser af genetiske manipulatio-
ner, der involverer synaptisk transmission. Du
vil blive oplært i elektrofysiologiske metoder og
studere neuromuskulær transmission i mutante
fluelarver. På længere sigt vil du også få lejlig-
hed til at stifte bekendtskab med andre eksperi-
mentelle teknikker.

Du kan enten sende en skriftlig ansøgning eller
kontakte mig med henblik på en uforpligtende
samtale, hvor vi diskuterer mulighederne samt
projektets praktiske aspekter, herunder start-
tidspunkt og varighed.

Ole Kjærulff, lektor
Medicinsk Fysiologisk Institut
Tlf. 35 32 74 53
E-mail O.Kjaerulff@mfi.ku.dk

GALILEI.DK, E-TIDSSKRIFTET
OM ALTERNATIV
behandling og brobygning i sundhedssektoren
- er på nettet med mere aktuelt stof!

Her er en række smagsprøver på hvad du kan finde
i denne og de tidligere udgaver.Læs videre på
www.galilei.dk. God fornøjelse!

Usikkerhed om forskning
Muligvis er forskningen i alternativ behandling på
vej væk fra Videns- og Forskningscenter for
Alternativ Behandling og ind i et forum, hvor
alternative behandlere ikke har indflydelse

STUDENT SØGES
Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
på Rigshospitalet søger samvittighedsfuld stude-
rende med sans for orden til sekretærarbejde 10
timer om ugen. Arbejdet består i at modtage,
registrere og arkivere registreringsskemaer for
modermærkekræft fra de plastikkirurgiske afde-
linger i Danmark m.h.p. indtastning i en stor
central database. Timerne kan placeres som man
ønsker.
Der er mulighed for at deltage i de spændende
forskningsprojekter, som kører i relation til da-
tabasen.
Start snarest muligt. Løn efter kvalifikationer.
Henvendelse til hougaard_jensen@hotmail.com
eller på tlf. 28 58 28 08.

STUD. MED.
PÅ 3. ELLER 5. SEMESTER SØGES  TIL  AR-
BEJDE  I  ALMEN PRAKSIS
Til afløsning for sygeplejerske og i meget mindre
grad for sekretær i almen praksis søges  stud.
med.,  meget gerne på 3. eller 5.  semester.  Vi
har brug for Dig i ferieperioder og ved kursus-
fravær, afspadsering og sygdom.
Vi er 3 læger, en sekretær og en sygeplejerske,
der arbejder tæt sammen i en veludstyret prak-
sis.
Du skal være serviceminded, må gerne have kli-
nisk erfaring og en bred klinisk interesse. Kend-
skab til EDB vil også være en fordel.  Vi vil have
brug at Du er fleksibel og kan stille op i vist
omfang også i f.eks. læseferier.  Planlægning af
arbejdsdage sker sammen med vores øvrige
studentervikarer.  Vi får brug for Dig første gang
i april og maj.
Arbejdet foregår under tæt lægelig supervision
og med tæt kontakt til sygeplejerske/sekretær.
Vi vil snarest planlægge aflønnet oplæring sam-
men med Dig.
Vores sygeplejerske tager EKG, blodprøver, Hb,
CRP, INR, Strepatest, blodsukker, og laver
urindyrkninger, og lungefunktionsundersøgelser.
Desuden  giver hun injektioner, laver vaccinations-
planer, og tager sig af sårbehandling og podnin-
ger, assisterer til GU, har kontakt med hjemme-
pleje, foretager telefonvisitation af patienter og
ikke mindst vejleder og trøster patienter.   Vi vil
efterhånden oplære Dig i disse funktioner.
Arbejdstiden vil være fra kl 8 til ca 14 30,  ons-
dage dog kl ca 13 45 –18 30, og aftales fra gang
til gang.   God løn på timebasis.
Yderligere oplysninger hos sygeplejerske Ulla
Fabregat eller hos en af lægerne.

Ansøgningsfrist  onsdag d. 20 /2. 02. Ansættelses-
samtaler vil finde sted d. 25/2.   Send ansøgning
til:
Lægerne Jørgen Vagn Nielsen, Peter Apel og
Philip Hasselqvist
Store Kongensgade 96
1264 København K
Tlf. 3311 2299  kl. 8-12 og 13-14, onsdage dog kl
14-18

Dokumentation kræves - dokumentation
forbudt!
Det skal være så svært som muligt for forbrugerne
at skaffe dokumentation for effekten af „alterna-
tive“ apparater. Lægemiddelstyrelsen vil beskytte
forbrugerne, mens en læge finder forbudet uetisk -
og producenten overtræder loven, hvis han giver
forbrugeren dokumentation.

Læger og homøopater i projekt om astma/
allergi
Sammenlignende undersøgelse skal kortlægge
mulighederne i behandling med klassisk homøopati.

En global, genetisk apokalypse?
- eller klarer vi å snu bølgen av den farlige
kombinasjonen dårlig vitenskap og Big Business?
Artikel af den norske læge, akupunktør og forfatter
Vilhelm Schjelderup.

Sygeplejersker med to nåle
Inden længe stiftes en faglig gruppe af sygeplejer-
sker, der udøver akupunktur. Det sker i tæt
samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, og ude i
kulissen venter en tilsvarende gruppe, nemlig
zoneterapeuterne.

Læs mere på www.galilei.dk, der også indeholder
arrangementer, litteratur og links!

STUDIET & ANNONCER
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BRUGTE 10. SEMESTER BØ-
GER I GOD STAND KØBES:

- Jepsen, m.fl.: Øre-næse-halssygdomme, 9. udg.
1999,pris ca. 500.- kr.
- Andersen, m.fl.: Klinisk dermatologi & venero-
logi, 2. udg. 2001, pris ca. 400.- kr.
- Weismann, m.fl.: Dermatologi og venerologi,
3. udg. 1999, pris ca. 300.- kr.
- Lund-Andersen: Øjensygdomme - basisbog, pris
ca. 200.- kr.

Kontakt: Peter 3536 9099, peterk@mdb.ku.dk.

FASE II FEST

Så er der fest for de store klasser igen. Denne
gang er det Lørdag den 16/3

Hvis du har lyst til at være med til at arrangere,
eller hvis du kender en god DJ, et godt band,
et godt mad-ud-af-huset-sted eller har en god ide
til et festtema, så kom til 1. arrangørmøde
tirs. d. 19/2 kl. 16.30 i kantinen.

LÆSEMAKKER TIL 6. SEM.
SØGES
Jeg går på hold 608 og søger en læsemakker til
gennemgang af pensum i anatomi, biokemi, fy-
siologi, samt integreret. Hvis du er interesseret
kan du ringe snarest muligt, da jeg gerne vil
starte tidligt op.

Christian Lewinter
Tlf.   39180509 / 51903571

TURNUSBYTTE???????
Kan du overtales til at bytte turnusamt med en
familie, bosiddende i Nordsjælland, der har fået
turnus i Sønderjyllands Amt?
Er du det mindste interesseret, så ring endelig
på 4499-0454 eller mail jesper08@worldonline.dk

TURNUSBYTTE
haves: HS
kontakt: turnuskbh@yahoo.dk

VÆRELSE TIL LEJE
Værelse til leje pr. 2. marts. Delelejlighed nær
Nørrebros Runddel. Forholdsvist lille værelse med
adgang til køkken, toilet/bad og stue 2900,- kr.
pr. md. alt incl. Dep. 2900,-kr. Henv. til David på
tlf.: 35 8383 91/ 61 30 83 91.

EFTERLYSNING:
Jeg mangler min Jakke:
Den forsvandt under lang fredags - bar d.8 fe-
bruar.
Det er en mellemlang sort jakke, hvori der bl.a.
er en mobil og nogle nøgler jeg savner meget.
Kontakt. Gary: 26720563
Mail: hga@mdb.ku.dk

MØRKEGRÅ JAKKE SØGES
Jeg mistede min jakke i fredagsbaren i sidste
uge. I jakken var der et par briller (-1 i styrke) et
par cykellygter, et par grå handsker og en enkelt
kuglepen. Hvis du er kommet til at tage min
jakke med hjem må du meget gerne ringe til mig
på Tlf. 38195220 (johannes)

FORSØGSPERSONER
SØGES!!!
HVEM KAN DELTAGE
Er du mellem 18-40 år og har du normal hørelse?
Kunne du tænke dig at gøre en god gerning, få en
professionel undersøgelse af din hørelse OG i
tilgift en go’ flaske rødvin?
Så er dette forsøg lige noget for dig!

FAKTA OM FORSØGET
Formålet med forsøget er at udarbejde normal-
materiale til et nyt ABR-udstyr. Forsøgsperso-
nerne skal efter en almindelig høreprøve ligge
og slappe af, medens de lytter til kliklyde gen-
nem hovedtelefoner. Svaret fra hørenerven må-
les v.h.a. elektroder placeret på huden bag ørerne.
Der er intet som helst ubehag forbundet med
forsøget, som forventes at vare i alt ca. 1½ time.

HVOR OG HVORNÅR
Forsøgene foregår på Audiologisk Laboratorium,
afsnit 2072 på ØNH-afdelingen på Rigshospita-
let, i ugerne 8-11 i år, altså fra d. 18/2 til d. 15/
3. Ring eller mail allerede i dag - eller kig ind på
audiologiassistenternes kontor, hvis du alligevel
er i afdelingen -og aftal en tid. Tiden kan hvis det
ønskes også være om eftermiddagen efter kl. 15.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Mange venlige hilsner
Audiologiassistent Annika Viftrup

HER KAN DU HENVENDE DIG
tlf. 35 45 22 67
e-mail: rh12900@rh.dk

MIGRÆNE PATIENTER SØGES:
Migrænepatienter i alderen 18 og 60 år søges til
videnskabeligt forsøg, hvor  vi ønsker at under-
søge signalstoffet Adrenomedullin hovedpine
udløsende effekt

Baggrund: Op imod 10% af den danske befolkning
rammes 1-2 gange om måneden af migræne ho-
vedpine. Årsagen til migrænen er ukendt. Forsk-
ning indenfor området har vist, at der er en
mulig sammenhæng mellem udvidelse af hjer-
nens kar og udviklingen af hovedpine hos mi-
græne patienterne. En række såkaldte signal-
stoffer vides at kunne bevirke denne udvidelse af
vores blodkar. Af særlig interesse er calcitonin
gen- relateret peptid (CGRP) og det beslægtede
stof adrenomedullin (ADM). Meget tyder på, at
CGRP er medvirkende til at udløse migræne-
hovedpine, men kan næppe forklare hele bag-
grunden for migræne. Vi er derfor interesseret i
at undersøge hvorvidt ADM, der har de samme
indvirkninger, som CGRP på blodkredsløbet, li-
geledes spiller en rolle for udviklingen af migræne-
hovedpine.

Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amts-
sygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Omfang: Du skal møde i alt 2 dage til forsøg,
forsøgene vil varer ca. 4-5 timer. Ulempe-
godtgørelsen vil være kr. 100,00  pr. påbegyndte
time.

Ubehag: Hjernens gennemblødning måles efter
indånding af ilt tilsat et radioaktivt sporstof
Xenon. Den samlede radioaktive stråledosis i
hele forsøget er 3,5 gange den normale baggrunds
stråling i Danmark eller svarende til et røntgen-
undersøgelse af mavetarmkanalen. Desuden skal
anlægges en plastikkanyle i en blodåre i albue-
bøjningen. Bivirkninger af medicinen er hoved-
pine, ansigtsrødmen, evt. let fald i blodtrykket.

Krav: At du fraset migræne er sund og rask,
specielt at du ikke har for lavt eller højt blod-
tryk. Kvindelige deltage må ikke være gravide
og skal bruge sikker prævention.

Økonomi: Udgifter  til medicin og ulempe-
godtgørelse til forsøgspersonerne er tilvejebragt
ved støtte fra private og offentlige fonde. For-
skere aflønnes af Københavns Amt, private fonde
samt en forskningsfond. Fonden er undergivet
offentlig revision.

Forsøget er godkendt af  Videnskabsetisk Ko-
mité, Københavns Amt, nr. KA 01115s
samt af Lægemiddelstyrelsen  jr. nr. 2612-1771

Henvendelse bedes rettet til
Læge Kenneth Ahrend Petersen
Neurologisk afd. N01, Glostrup Amtssygehus
Tlf. 43232796 / 43233060

RUSVEJLEDNING 2002
Endnu en gang er tiden oprunden.......vor venten
er forbi!!!. 5 lange måneder har henslæbt sig,
sneglet sig afsted, som om hver dag var den 24
december, som om hver time var en uforberedt
eksamination i diencephalon og regio cruralis
posterior..!! 5 måneder uden rusvejledning. Ikke
godt nok.!!
Igen i år skal vi bruge de mest fantastiske rus-
vejledere, som studiet kan opdrive. Intet min-
dre!!! Og hvad skal disse supermænd og
wonderwomen så kunne, som er så fantastisk?
Belært af tidligere års erfaringer må vi erkende
at der er nogle talenter, som rusvejledere behø-
ver for at kunne leve op til opgaven.

Man behøver ikke:
- at kunne spille tohændigt rumsterstang (et ær-
værdigt gøglerinstrument) mens man reciterer
døveudgaven af  ”HMS Pinafore” og frembringer
en 7 dages madplan for veganere
- at finde på 6 nye banebrydende oplæg
egenhændigt....om dagen
- at være officer fra jægerkorpset, så man kan
styre de skrigende masser
Derimod skal man:
- være ekstremt socialt indstillet. En socialt
dysfunktionel person kan ødelægge en gruppe og
en rustur totalt.
- være mere interessant end dem fra Big
Brother……
- være ansvarlig nok til at tage sin del af arbej-
det, både på seminarer og på rustur. Alt for
mange laver den store free-rider
- være indstillet på at bruge hele august på rus-
vejledning
- ligge inde med en anelse hittepåsomhed, tål-
modighed og lyst til at lave oplæg
- være i stand til at styre sin sladdertrang og sin
mobiltelefonitis.
- lade være med at melde sig bare fordi ens
kæreste eller venner gør det.

Rusvejledning inkluderer 2 weekendseminarer,
et den 22-24 marts og et i slutningen af april,
ugeseminar 9-16/8, samt rustur 23/8-30/8 (ugen
inden fase I-semesterstart).
Herudover holder de enkelte grupper og under-
grupper en del møder gennem forløbet.
Ligesom sidste år afholder vi 3 informationsmø-
der, hvor det er obligatorisk at man møder frem
til et af dem. Herefter vil der være aktiv tilmel-
ding, når den enkelte har fundet ud af om ved-
kommende magter at leve op til de hårde krav.
Møder og tilmelding ligger som følger:

Obligatorisk informationsmøde:
Torsdag den 14/2 kl. 16.00 i studenterklubben
Fredag den 15/2 kl. 16.00 i kantinen
Torsdag den 21/2 kl. 16.00 i kantinen
Aktiv tilmelding:
Fredag den 22/2 kl. 14-16 i kantinen
Mandag den 25/2 kl. 14-16 i klubben
Tirsdag den 26/2 kl. 14-17 i klubben

NB: Vi forbeholder os ret til at afvise folk der
kommer for sent, både til infomøder og tilmel-
ding. Det indledende stormøde, hvor man møder
sin gruppe, finder sted onsdag den 27/2 kl. 20.00
i studenterklubben.
Kom glad, kom frisk !!! M.V.H. Overvintrings-
gruppen.

Vinterrustur 2002
Fra OG´s respirator skal der lyde et stort tak for
turen til alle vinternussere der var med, samt
held og lykke med studiestarten.
Hvis nogen ligger inde med diverse effekter så-
som tøj, CDére, rekvisitter, soveposer, m.m.,
som ikke er jeres egne, så kan det afleveres til
jeres tutor eller til en af vejlederne i klubben.
Der mangler stadig en del tøj og rekvisitter blandt
vejlederne, så please……..aflever for satan.
KH OG

ANNONCER



13

ER DU DEN NYE  SIKKERHEDS-
ELLER TILLIDSREPRÆSENTANT
I FADL ?

Er du træt af:
- at sidde i mørke i 8 timer på nattevagt ?
- at der ikke er vask og håndklæder,
når du skal skifte dine patienter ?
- at stolen er gammel, og ryggen gør ondt?

Vil du være med til:
- at organisere sikkerhedsarbejdet for FADL’s hjem-
mehold
- at forbedre arbejdsmiljøet for alle slags FADL-
vagter?

Eller vil du hellere være med til:
- at forhindre usaglige udvælgelseskriterier til
ansættelsessamtaler?
- at sørge for en fair behandling af FADL-vagter
 hvis der bliver klaget over dem?
- at prøve at forbedre FADL’s image ved at hjælpe
dine medstuderende?

Og have løn for dine anstrengelser!!!!

Så søg en af de fire ledige stillinger.

Tillids- og sikkerhedsrepræsentantgruppen:

Der er i øjeblikket ansat to tillidsrepræsentanter
(TR) og to sikkerhedsrepræsentanter (SR). Der er
brug for to nye tillidsrepræsentanter og to nye sik-
kerhedsrepræsentanter, så vi i alt bliver tre af hver.

Det tilstræbes at TR/SR-gruppens sammensætning
repræsenterer alle FADL KKF’s medlemmer, dvs.
medlemmer med stor og lille vagterfaring, fase 1 og
fase 2.  Det vil være ønskeligt at gruppen kan sam-
mensættes, så den afspejler et bredt udsnit af FADL’s
medlemmer.

Stillingerne besættes for to år ad gangen, hvorefter
stillingerne slås op igen, men man kan søge “sin egen
stilling”, på lige fod med andre ansøgere.

Gruppen mødes cirka en gang hver måned under hyg-
gelige former, hvor vi samler op på de forskellige
sager. Vi er tilknyttet en kontaktperson fra Repræ-
sentantskabet, som videregiver vores erfaringer til
den politiske del af FADL.
Der arbejdes med at gøre ordningen landsdækkende,
så der også vil blive ansat sikkerheds og tillids-
repræsentanter i Odense og Århus.

Tillidsrepræsentanterne
deltager i disciplinær- og indsuppleringssamtaler. Vi
er den medicin studerendes ”mand” i en evt. klage-
sag. Ved fælles aflastning sørger vi for at arbejdet
tilrettelægges så det ikke ligger i eksamensperioder.

Sikkerhedsrepræsentanterne arbejder med FADL-
vagternes arbejdsmiljø. Vi orienterer blandt andet
om arbejdsmiljø regler og krav til SPV/VT-
orienteringstimerne og holdleder møderne.

Krav:
Der kræves ingen specielle forudsætninger. Du behø-
ver således ikke have været ansat på Rigets kardio-
logiske afdeling eller deltaget i LO´s pamperleder-
kursus for viderekommende. De eneste krav er, at
du:

· er medlem af FADL, Københavns Kredsforening
(KKF)
· har godkendt SPV-kursus
· ikke er valgt til KKR eller ansat i anden funktion i
FADL
· sætter dig ind i FADL KKF’s vedtægter og
instrukserne for Københavns Vagtbureau
· har interesse for foreningsarbejde og hvis du vil
være sikkerhedsrepræsentant har interesse for ar-
bejdsmil jø

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

Fadl

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?

Kunne du senere forestille dig at have tilknytning til Forsvaret som læge?
(ja/nej)

Yderligere kommentarer:

Det har ingen betydning om du har haft 20 eller 500
SPV-timer, bare ovenstående har vakt din interesse,
og du har lyst og evnen til at arbejde selvstændigt.

Aflønning:
Den enkelte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant
aflønnes med forberedelsestid + VT-grundtimeløn
(113,26 kr. pr. 1/10-01) for opgavens varighed. Der
ydes naturligvis telefontilskud og FADL dækker også
udgifter til transport m.v.

Ansøgning:
Hvis noget i denne ansøgning interesserer dig, så
ring, skriv eller søg straks !

Tillidsrepræsentanter:
Bue: 35360146
Imran: 20772055
Tillidsrep-kkf@fadl.dk

Sikkerhedsrepræsentanter:
Kristine: 39290922
Lotte: 38344104
Sikkerhedsrep-kkf@fadl.dk

Ansøgning sendes til :

FADL, Københavns Kredsforening
Panum Instituttet bygn. 1.2.20
Blegdamsvej 3
2200  København N
Att.:  Repræsentantskabet

Ansøgningsfrist: 1. marts 2002

På vegne af FADL, KKF,
Tillids/sikkerhedsrepræsentant gruppen
Christianne Eickhoff

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 interes-
seret 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 medi-
cinstuderende, der ikke har aftjent værnepligt, her-
under naturligvis også kvinder.

FADL og Forsvaret forestiller sig, at de medicinstu-
derende primært tilknyttes sanitetsfunktioner i for-
bindelse med udsendelse i internationale missioner
(ned til 3 måneder ad gangen). Vi vil dog også gerne
undersøge, om medicinstuderende kunne være inte-
resseret i andre specialfunktioner, som f.eks. under-
visning og tjeneste på infirmerier (sygestuer på ka-
serner) i Danmark. Der er selvfølgelig tale om løn-
net arbejde.
For at man kan indgå i de nævnte funktioner, forud-
sættes det, at man som minimum har gennemført
FADL's SPV-kursus samt supplerende militære kur-
ser, som udarbejdes specielt til dette formål. Varig-
heden 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 vel-
kommen til at skrive til medfor@fadl.dk eller kon-
takte Christopher på tlf. 22 77 59 77 eller Ole
Nørgaard på tlf. 86 14 60 85.
FADL's MEDFOR-udvalg

FADL
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 6 – 4/2-2002 – 8/2-2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 13 17 14 18 22 20 22 126
Udækkede vagter 3 6 1 5 0 1 0 16 13

Aften 15-23
Bestilte vagter 23 27 25 32 24 20 25 176
Udækkede vagter 1 0 0 2 0 0 0 3 2

Nat 23-07
Bestilte vagter 25 28 32 30 30 31 24 200
Udækkede vagter 4 1 0 4 2 0 0 11 6

Bestilt i alt 61 72 71 80 76 71 71 502
Udækket i alt 8 7 1 11 2 1 0 30 6
Dækkede vagter i % 87 90 98 86 97 99 100 94

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 6 - 4/2  2002 – 10/2-2002

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn I alt
Hold Planlagt 5 5 5 5 5 5 5 35
Vagter Planlagt 15 15 15 15 15 15 15 105
Hold Bestilt 1 5 5 4 4 4 4 27
Hold Dækket 1 5 5 4 4 4 4 27
Hold Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
Vagter Bestilt 3 10 14 10 12 12 11 72
Vagter Dækket 3 10 14 10 12 12 11 72
Vagter Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
timer Planlagt 120 120 120 120 120 120 120 840
timer Bestilt 24 80 112 80 96 96 40 528
timer Ledige 96 40 8 40 24 24 80 312

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

VAGTBUREAUET

NYT FRA VAGTBUREAUET:
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 tilmel-
ding 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
derefter.

Vi har jo efterlyst gode ideer til fra jer om, hvordan vi
kan gøre FADL's Vagtbureau til "Verdens Bedste Vagt-
bureau" og vi har efterhånden fået en del gode ideer,
men vi vil gerne have flere. Til dette formål har vi
oprette en speciel mail-adresse, som er: ideer@fadl.dk.
Så har du gode ideer, modtager vi dem gerne som
mail.

Vi arbejder i øjeblikket på at lave en tema-dag, hvor I
kunne komme og være med til at gøre Vagtbureauet
endnu bedre. Skulle du være interesseret i at deltage
i en sådan temadag, kan du også sende os en mail på
ovennævnte mail-adresse. Du vil så blive kontaktet,
når vi ved noget mere præcist.

Hilsen fra Vagtafdelingen

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
·At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
·At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
·At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
·At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).

·At kunne arbejde selvstændigt - typisk med ansvar
for en patient.
·At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
·At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling - såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
·Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres fra,
forudsat relevant tidl. arbejde.
·Har bestået farmakologi.
·Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
·Er selvstændig, fleksibel og engageret.
·Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6 med
en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
·Februar/Marts 2002

Vagtstart :
·Hurtigst muligt efter endt oplæring - eller efter aftale

Ansøgningsfrist :
·Ansøgningen skal være på Vagtbureauet mandag
18.2.02 kl. 12.00.

Yderligere informationer :
Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:
3879 2008..

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

VI MANGLER 4 KOMPETENTE
HOLDKOLLEGAER PÅ
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HÆMODIALYSEHOLD 4202 I
HERLEV

Har du lyst til:
·Mere selvstændighed på dine vagter
·Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
·Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
·At være sikker på at få dine vagter, når de er planlagt
·At blive en rasende dygtig kliniker, med bred medi-
cinsk/nefrologisk viden
·At blive en haj til at stikke og omgang med CVK'er
·At være fri for nattevagter.

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Her-
levs Dialyseafdeling og som hver måned får
tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt
vagter i ferierne.
Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen
og på holdet, der består af stud.med'er på 7. til 12.se-
mester.

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,
men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.
Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på "førtids-
pension" og tage 6 vagter pr. vagtplan,
og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.
Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-
3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.
sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.
under dialysen.
Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har
et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejer-
sker.

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.
Krav:
· 150 VT-timer
· fase II, afsluttet 6.semester
· bestået farmakologi indenfor 1 år
· 8 vagter/mdr.
Oplæring: 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/
student.
· Opstart: Den 1. marts 2002.

Ansættelsessamtaler:På afdelingen

Ansøgningsfrist:     Mandag den 25. februar 2002 til
Vagtbureauet

Har du spørgsmål, så ring til holdleder Rasmus
Heilmann, tlf.nr.: 3886 2201 eller 5190 1001.

Og husk så:            Herlev hospital er kun 25 minutter
fra Panum på cykel.

HOLD 4630 SØGER NYE
VENTILATØRER

Holdet arbejder på Frederiksberg og passer en lille sød
dreng på ca. 2 år, der har en cerebral parese, der gør,
at han ikke kan synke tilstrækkeligt og derfor skal
afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom
han skal sondemades via en PG-sonde.
Han lider ofte af øvre respirationsvejinfektioner og er
ofte i antibiotisk behandling.
Pga. synkebesværet skal han observeres og afhjæl-
pes efter sondemadningen (idet han gylper let og evt.
kan fejlsynke dette).
Arbejdet går ud på at suge ham p.t., hvilket i praksis er
nogle gange pr. vagt (oftest tilstrækkeligt med oliven-
knop - enkelte gange dybt) samt give ham mad i
sonden 2 gange  pr. vagt. Desuden skal der skiftes
ble, når dette er nødvendigt og lulles i søvn, hvis han
(undtagelsesvis) vågner.
Holdet dækker nattevager alle ugens 7 dage. Vagttids-
punkterne er fra kl. 22.00 til 06.00 søndag til torsdag,
samt fra kl. 23.00 til 07.00 fredag og lørdag.

Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode

Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
der er et lille hyggeligt hold på bare 7 medlemmer. Der
er to katte i hjemmet.

Kravene til dig er, at du kan tage min. 5 vagter pr.
måned og at du har over 150 VT-timer.
Hvis du har BVT-kursus vil det være en fordel, men
det er ikke et krav.
Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt.
Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.

Yderligere oplysninger hos holdleder Eja Hilmer, e-
mail: emhilmer12@hotmail.com

Ansøgningsfrist: Fredag den 22. februar 2002 kl. 12:00
til Vagtbureauet

2 HOLDMEDLEMMER SØGES
TIL FADL´S METADONGIVER
HOLD.

Fra marts måned har vi brug for 2 holdmedlemmer på
MVS-hold 5501.
Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele
præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i
Københavns Amt på socialmedicinske klinikker
og behandlingssteder.

Dette indbefatter:

-Daglig udlevering af ovennævnte præparater i over-
ensstemmelse med givne ordinationer.
-Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt
medgivelse af ordinerede præparater.
-Daglig observation af klienters almentilstand samt
påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.
Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.
-Daglig social kontakt til klienter.
-Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte præpara-
ter.

Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.
Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager ud-
gangspunkt fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.
For at være på MVS-hold 5501 kræves der følgende:

-Have bestået farmakologi.
-Have kørekort, da vi har bil til rådighed.
-Kunne tage mindst 5 vagter hver måned, hele året.
-Kunne deltage i holdmødet torsdag den 21.02.02 kl.
17.00.

Ansøgere på 8 - 10 sem. i studiet, som opfylder oven-
stående krav, vil blive foretrukket.
For nærmere information - kontakt undertegnede.

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest
fredag den 15.02.02
kl. 16.00

Holdleder
Trine Bagger Pedersen
Tlf.: 35 26 40 46

KARDIOLOGIHOLD RH 4101
SØGER 1 ERFAREN
VENTILATØRER TIL
ANSÆTTELSE SOM
KARDIOLOGISKE
ASSISTENTER.
Bliv ekspert i tolkning af EKG og avance-
ret genoplivning!

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 (mini-
mum 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
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
·Et spændende arbejde og god uddannelse på en vel-
fungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv af-
deling.
·"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 aftenvagter).
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Sune
B.E.W.Räder, tlf.nr.: 3918 0788 / 2080 6655 / 3545
2875 eller e-mail: landskrona@wanadoo.dk

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:

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

Ansøgningsfristen er mandag d. 18.2.2002, klokken
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 3524 5402.
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KLINIKOPHOLD I TROPERNE

Praktikant I Troperne (PIT) er en organisation under
IMCC, som arrangerer 3-6 mdr.’s ophold på hospita-
ler I Afrika og Indien. Opholdet karakteriseres som
et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendtskab
med en lang række tropemedicinske sygdomme, samt
følger dagligdagen på et hospital i den tredje verden.
Kravet for at blive udsendt er, at du har bestået
farmakologi og mikrobiologi ved afrejse, og at du
skal være væk i minimum 3 mdr. (og maks. 6 mdr.).

På IMCCs kontor kan du hente ansøgningsskema (an-
søgningsfristen er 11. marts) samt kigge i PIT’s info-
mappe med oplysninger om hospitalerne.

Kom også gerne til vores info-aften d. 13. februar - se
omtalen andetsteds i dette MOK.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

IMCC
ARRANGØRER TIL KURSUS I
INTERNATIONAL SUNDHED OG
TROPEMEDICIN (TROPE-
KURSET).

Der afholdes informationsmøde for arrangører tors-
dag den 14. Feb. kl. 16.00 i “Sofastuen”,  Panums
Hovedbygning.
Spørgsmål vedrørende kurset kan forinden rettes per
email til enten Rasmus Heje Thomsen fra IMCCs
Tropegruppe på følgende email-adresse:
rht@lejerbo.dk eller til kursussekretær Birgitte
Gantriis på B.Gantriis@pubhealth.ku.dk

Kom endelig forbi –også selvom du ikke har nået at
henvende dig til gruppen. Det er studiets bedste
chance for at lære noget og have det sjovt samtidigt.

Med venlig hilsen Tropegruppen

Dan Brun Larsen
danbrun@dbs.dk (evt. telefon 25 39 27 67)
Ekstrapladser Efterår 2002
Alle i Indien. NB! Ansøgningsfrist 20. februar!
Kotagiri: 1 (man udsendes alene)
Oddanchatram: 1 (der er allerede udtaget én til
den anden plads)
Arugyavaram: 2
Forår 2003
Hospital Land Antal pladser

Kotagiri Indien 1
(øjenhospital)
Oddanchatram Indien 2 (samme køn)
Arugyavaram Indien 2
(samme køn)
Bissamcuttack Indien 2
Kigoma, Heri Tanzania 2
Maua Kenya 1
Tororo Uganda 2

Basisgrupper

Medicinerrevyen 2002 præsenterer

                   �Læger uden Bremser�

Billetter sælges i studenterklubben ONSDAG d. 13/2
kl.17.00.

Resterende billetter kan købes FREDAG d. 15/2 kl. 17.00,
samme sted. (se www.medicinerrevy.dk)
Husk at komme i god tid!!!
Billetpris: 60 Kr.

Vi kan tilbyde følgende forestillinger:
Onsdag 20/2 kl 20.00 (premiere!)
Torsdag 21/2 kl. 16.00 og 20.00
Fredag 22/2 kl 16.00 og 20.00
Lørdag 23/2 kl 15.00 og 20.

Vi glæder os til at se dig!

SEX DRUGS AND ROCK &
ROLL
(well one out of three ain’t bad)

Dette semester starter Studenter Klubben en
helt ny ”kultur event”. Vores formål er at fremme
det sociale miljø her på Panum. Vi søger derfor
masser af  mimere / bands/ musikere / komikere
/ teatergrupper ect. til at komme og optræde
under afslappede og hyggelige omstændigheder i
Studenter Klubben. Dette er en glimrende mu-
lighed for at vise dine kammerater dit storslå-
ede talent som entertainer. Vi søger erfarende
såvel som amatører, også  selv om du aldrig før
har stået på en scene.

Vi holder et intro/info møde bagerst i Kantinen
hvor interesserede kan få mere at vide.

Vi ses d. 21/02   kl 1600

Hilsen Studenter Klubben
Fredags_hygge@hotmail.com

Studenterpræsten står til rådighed for person-
lige samtaler. Du kan tale med ham om ensom-
hed, tvivl, præstationsangst, misbrug, stress, og
meget andet. Det behøver ikke at handle om
Gud, tro eller kristendom.
Studenterpræsten kan derudover foretage kirke-
lige handlinger som dåb og bryllup, og han kan
bruges som kilde til information om fx etiske og
kirkelige forhold. Studenterpræsten står desuden
for en bred vifte af arrangementer af forskellig
art, som du og alle andre er velkomne til at
deltage i.
Læs om studenterpræstens aktiviteter i
semesterprogrammet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkom-
mer ca. en gang om måneden.
Du kan kontakte studenterpræsten
· personligt på kontoret i lokale 15.2.1,
· telefonisk på 35 32 70 94 eller mobil 20
46 41 93,
· via mail på pnh@adm.ku.dk eller
· med almindelig post på adressen Bleg-
damsvej 3B, lokale 15.2.1, 2200 København N.
Ved siden af studenterpræstens kontor findes et
andagtsrum, som kan bruges af alle uanset tro –
eller mangel på samme. Her kan du få et puste-
rum, ro til eftertanke, en snak med din gud eller
hvad du nu har brug for. Døren er aldrig låst.

INDRE ORGANER
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PROGRAM
FORÅRET 2002

4/2 Snatch
28/2 Billy Elliot
7/3 90'er fest! Pretty woman & Die Hard
14/3 Jalla Jalla
21/3 Chocolat
4/4 Bennys badekar
11/4 Maraton (5 film hele natten)
18/4 Enemy at the gates
25/4 Klassiker: Apocalypse Now REDUX
2/5 Tema: Hukommelse: Memento & Pi
9/5 Skæv film
16/5 The Gift

HUSK VORES FEST d. 7/3 !!

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

Filmklubben P8'n
       præsenterer

www.p8n.dk

Torsdag den 14. februar
klokken 20.00

Diamanttyven Franky er i London for at aflevere en kæmpe diamant
til Avi, men på vejen bliver han fristet til at sætte nogle penge på en
ulovlig boksekamp. Det er dog blot en fælde. Samtidig får
boksepromoteren Tyrken problemer, da den uberegnelige irske
sigøjnerbokser Mickey vinder over hans egen bokser.

En anmelder skrev:
"Amoralsk drengerøvsfilm
Meningsløs og ligegyldig? Ja. Underholdende? Ja. Et hit? Ja,
selvfølgelig. Hvis man synes, at „Pulp Fiction“ (1994), „Fargo“
(1996) og „Blinkende Lygter“ (2000) er Guds gave til filmelskere,
så er der heller ingen vej uden om „Snatch“. Guy Ritchie har
begået endnu en amoralsk drengerøvsfilm. Den er veloplagt,
effektiv, men også blot endnu en i rækken af film om kulørte
psykopater med hang til kæk forbryderslang og ironisk vold. "
 Og det er jo en stor ros! Find din indre drengerøv frem og kig forbi!

Penge og privatøkonomi
TJEN PENGE PÅ DIT
LÆGEVIKARIAT
Gaver i skattelovgivningen til læger og
lægestuderende

Det følgende er en skatteteknisk udredning af speci-
fikke regler omkring skattefri rejse- og befordrings-
godtgørelse ydet til medicinstuderende i lægevikariat
og læger i turnus. De er sammenfattet i trægt sam-
arbejde med Told & Skat og har udelukkende til
formål at gøre DIG opmærksom på, hvad DU har ret
til…
Rejsegodtgørelse gives til en person, der, på grund af
afstanden mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads,
ikke har mulighed for at overnatte på bopælen. Den
er delt i to portioner: Kostgodtgørelse og logi-
godtgørelse. Kostgodtgørelsen androg i 2001 kr. 359,-
og skal dække udgifter til mad på rejsen. Logi-
godtgørelsen androg kr. 150,- og skal dække udgifter
til et andet overnatningssted. Begge beløb er pr. dag
man er væk fra bopælen! Ja, så blev det pludselig
interessant. Der er selvfølgelig nogle krav, der skal
opfyldes, før man kan få fingrene i mammon:

· Man skal være lønmodtager.
· Man må ikke være modtager af SU på det tids-
punkt, hvor man har det midlertidige arbejde.
· Arbejdet må ikke være en del af uddannelsen.
· Man skal have folkeregisteradresse på bopælen.
· Man må ikke udleje sin bolig, mens man er væk.

· Man skal betale en eller anden form for husleje ved
den midlertidige arbejdsplads. De fleste tilbydes en
billig lægebolig ved hospitalet, så det er intet pro-
blem. Betales ikke husleje bortfalder kun logi-
godtgørelse.

· Den midlertidige ansættelse må højst vare 12 må-
neder. Sjældent et problem ved lægevikariater. Spe-
cielt interessant for turnuslæger er det, at det reg-
nes for en ny ansættelse, hvis arbejdspladsen flytter
over 8 km efter 12 mdr. Sort men sandt: 6mdr. kirur-
gisk afd. + 6mdr. medicinsk afd. + 6mdr. praksis mindst
8 km væk fra hospitalet = 18 mdr. rejsegodtgørelse,
selv om det er samme ansættelse og arbejdsgiver.
Befordringsgodtgørelsen er det beløb man får for
transport mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads:
158 øre/km fra 25 til 100km og 79 øre/km over 100km.
Fra det beløb skal så trækkes kr. 15,- hvis man har
krydset Storebælt under transporten?!?

EKSEMPEL:
27-årig medicinstuderende ved Københavns Univer-
sitet beslutter sig for at tage semesterfri efter
11.sem. og arbejde som lægevikar ved medicinsk afd.
Kolding Sygehus i oktober og november 2001. Han
modtager ikke SU og han vælger at lade sin lejlighed
stå tom i de to måneder, hvilket i øvrigt sparer ham
en del i varmeudgifter. Samtidigt lejer han af Kol-
ding Sygehus et værelse til kr. 350,- pr. måned.
Oktober og november måneder indeholder i alt 61
dage. Han arbejder flittigt og er på arbejde 46 dage
i løbet af ansættelsen. Han er i løbet af de to måne-
der kun 11 dage i København på weekend m.m. Det

vil sige at han har været i alt 50 dage i Kolding, selv
om han kun har arbejdet de 46 af dem. Den rejse-
godtgørelse han skal have er altså:     (359,- + 150,-)
50 = 25450,-   Herfra skal man trække et bundfradrag
på 4400,- . Det endelige fradrag for to måneders
vikariat bliver altså kr. 21050,-  Dette fordeles af
skattetekniske årsager på årets resterende måne-
der, hvilket giver ham et månedligt fradrag på 7017,-
i oktober, november og december. Dette fradrag skal
selvfølgelig lægges til hans sædvanlige fradrag på
omkring 2880,- pr. måned.
Han synes, at det er sjovere at tjene penge, når hans
fradrag er næsten kr.10000,- pr. måned.
Selvfølgelig skal han også have befordringsgodtgø-
relse for hans i alt 5 returbilletter til Kolding, og da
Kolding ligger 223 km fra Hovedbanegården bliver
regnestykket: ( kr.1,58 x 75 + kr. 0,79 x 123 – kr.15
(Storebælt))2 x 5 = kr. 2007,- Penge der er værd at
tage med…Især når et 10-turs klippekort koster
kr.1920,-
Man skal bare sørge for at have sine papirer i orden,
for man kan næsten være helt sikker på at blive
lignet. Det vil sige, at Told & Skat synes, at det er
underligt at dit fradrag er så stort og ønsker at se
alle papirer i sagen, men den er god nok. Husk des-
uden, at der er 3 års forældelsesfrist på skattesager,
så godtgørelse helt tilbage fra indkomstår 1998 kan
blot skrives på selvangivelsen 2001 under punktet
”Øvrige lønmodtagerudgifter”. Herefter rekvirerer
T&S dine papirer og et par måneder senere kommer
checken…

God fornøjelse og godt skatteår  Dan Lou Isbye,
12.sem KKK

INDRE ORGANER
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Debat
DRÆB ET SPØGELSE
-af Lisbet Schønau, Dansk
Naturvidenskabsformidling

Naturvidenskab har fået ry for at være kedeligt og
tørt, men nu kan du være med til at mane et spøgelse
i jorden: Dansk Naturvidenskabsformidling opfordrer
dig til at tage kampen op! Vi tilbyder dig at blive
foredragsholder i forbindelse med Dansk
Naturvidenskabsfestival 2002 i uge 40 og at fortælle
om dig selv og din uddannelse på
www.karrierekontakten.dk.

Vis dig frem på nettet

Mange forestiller sig, at du som studerer naturvi-
denskab er tør og kedelig og ikke har noget liv ved
siden af dit studium. På www.karrierekontakten.dk
kan du være med til at mane en af disse fordomme i
jorden. Her kan du fortælle om din hverdag på stu-
diet og i fritiden og vise, hvorfor du synes, at natur-
videnskab er sjovt. Gymnasieeleverne kan læse din -
og manges andre unges - profil og få indtryk af, hvor-
dan det er at læse naturvidenskab. De kan også spørge
dig, om der er nogle gode fester på dit institut, om
du har et spændende studiejob, hvor mange timer du
bruger på hjemmearbejde,  om du har nogle gode
lærere, eller hvad du gerne vil arbejde med i fremti-
den.

Klik ind på www.karrierekontakten.dk og se, hvor-
dan systemet fungerer. Her kan du også melde dig
som profil. Efter kort tid får du tilsendt et password,
så du kan begynde at fortælle, hvor sjovt og udfor-
drende det er at læse naturvidenskab.

Harry Potter som kemiker

Der er andre måder at fortælle om dit fag: Dansk
Naturvidenskabsfestival 2002 løber af stabelen over
hele landet i den første uge af oktober, og vi vil
meget gerne have dig som foredragsholder. Hvis du
melder dig, finder vi et passende publikum.

Det kan være du har mod på at fortælle en gymnasie-
klasse om ændringerne i jordens magnetfelt eller
argumenterne for at lovliggøre kloning af dyr. Eller
du kan tage ud til en folkeskoleklasse eller en børne-
have og holde en eleksirtime i bedste Harry Potter-
stil. Du kan fx. lade eleverne lave kemiforsøg med
rødkålsafkog som ph-indikator, skrive beskeder med
usynlig skrift eller sige kemiske formler som
troldmandsbesværgelser. Du kan også arrangere et
værksted, hvor eleverne bygger robotter, soldrevne
biler eller andet af gamle elektronikdele.

Bliv en trænet foredragsholder

Du bestemmer selv,  hvilken målgruppe du vil holde
fordrag for, hvad du vil fortælle, og hvilke dage du vil
rejse ud i løbet af festivalugen. Du får ingen penge
for at holde foredraget, men du får selvfølgelig alle
dine transportudgifter dækket af den skole/ gymna-
sium, som bestiller dit foredrag.

Som foredragsholder får du tilbud om at deltage i et
formidlingskursus i april. Kurset giver dig masser af
gode ideer og tricks til, hvordan du holder en god
mundtlig præsentation, og er naturligvis gratis.

Du kan melde dig som foredragsholder på
www.lukopforditfag.dk, inden den 25. februar.

Model for skoleelever

Som foredragsholder og profil i Karrierekontakten
bliver du rollemodel for folkeskole- og
gymnasieeleverne og er med til at droppe fordom-
men om, at naturvidenskab er kedeligt og kun for
nørder. Du giver måske andre lyst til at læse natur-
videnskab.

Du kan læse mere om de enkelte tilbud på
www.lukopforditfag.dk eller ringe på tlf. 70 20 86 20.

Fakta: Dansk Naturvidenskabsformidling
Dansk Naturvidenskabsformidling er en ikke-kom-
merciel organisation, som har til formål at øge inte-
ressen og forståelsen for teknik og naturvidenskab –
især blandt børn og unge. Vi arrangerer Dansk
Naturvidenskabsfestival hvert andet år og arbejder
andre projekter som øger interessen for naturviden-
skab. Dansk Naturvidenskabsformidling modtager
støtte fra bl.a. Undervisningsministeriet. Læs mere
på www.formidling.dk.

Fakta: Dansk Naturvidenskabsfestival
Dansk Naturvidenskabsfestival afholdes for tredje
gang i Danmark i perioden 27. september til 6. okto-
ber 2002. Festivalen rummer flere tusinde naturvi-
denskabelige formidlingsaktiviteter over hele lan-
det, fx. foredrag, åbent hus, temauger på skoler,
udstillinger og meget mere. Temaet for i år er ”Frem-
tiden 2022”.  Læs mere om festivalen på
www.dnf2002.dk

INDRE ORGANER & DEBAT
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  P-DAG!  
- NU MED MOK-REDAKTIONENS EGET HUSORKESTER V. R

 
 

FREDAG D. 15. FEBRUAR KL. 20.59 UDKOMMER P ÅSKEBRY
PUDSIGT NOK, ER DER OGSÅ LANG FREDAGSBAR I

STUDENTERKLUBBEN ! 
 

 
 

KL . 11.00 – 24.00 
 
 
 

KUN ADGANG MED GYLDIGT STUDIEKORT TIL 

SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FAKULTET . 
 

ÉN GÆST PR. STUDIEKORT ! 
 

 
 

MEDBRING GERNE GÆKKEBREV . 

FÆZT


