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Det sker i ugen

2001

Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,
Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.
Blegdamsvej 3,
2200 København N.
TLF: 35 32 64 04
E-mail: mok@studmed.ku.dk
WWW: http://mok.info Oplag: 2000
Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler
overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i føl-
gende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!
Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller

afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.

2) Attached to e-mail på adressen mok@studmed.ku.dk. Spørg evt. på data-
studiesalen.

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket ind-
læg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum
-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
-Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være
redaktionen i hænde mandagen forinden  kl. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra-
tionernes størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt
klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse,
c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til insti-
tutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.
Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.
Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.
Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8
KAS Gentofte: Auditoriet.
KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.
KAS Herlev: Repoen før auditoriet.
Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.
Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.
Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK
med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg

Denne uges forside:

Onsdag:
MOK nr 7, årgang 34 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion
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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 eksempel kan se ud som
følger: 760172-0004. Dette nummer har man indtil
man via Folkeregistret bliver udstyret med et dansk
CPR-nr. Når man har fået det skal man henvende sig
på Studie- og eksamenskontoret med sit gamle studie-
kort og få udstedt et nyt. Husk at medbringe dit nye
sygesikringsbevis eller anden form for dokumenta-
tion på dit nye cpr.nr.

Navneændring

Hvis du ændrer navn behøver du ikke længere at
fremvise navneattest på eksamenskontoret for at få
det ændret i universitetets system. Hvis du husker
at ændre det hos folkeregistret i din kommune får vi
automatisk oplysningerne via edb-træk. Du skal dog
stadig aflevere (hele) dit årskort med dit gamle navn
på for at få udstedt et nyt.
OBS! Husk dog altid at give klinikudvalget og FADL
besked om navne- og adresseændringer, da de ikke
har adgang til universitetets cpr.træk fra folkeregi-
stret.

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

Studie- og eksamenskontorets 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

VALG TIL STUDENTERGRUPPEN
I KLINIKUDVALGET RIGSHOSPI-
TALET
Alle interesserede studerende tilknyttet Klinik-
udvalget Rigshospitalet, indkaldes hermed til valg af
studenterrepræsentanter og -suppleanter.
Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.
Det ideelle vil være hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.
Studentergruppen i klinikudvalget
har i dag følgende sammensætning:
Medlemmer:
Peter Stendahl Plomgaard (13. semester)
Katrine Bagge Iversen (12. semester)
Anne-Marie Glargaard (11. semester)
Morten Vester-Andersen (10. semester)
Henrik Løvendahl Svendsen (9. semester)
Per Lehnert (8. semester)
Jakob Aaquist Johansen (8. semester/RAS)

Suppleanter:

Valget afholdes torsdag d. 28.02.02 kl. 14:00 i Audi-
torium E for enden af gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

OSVAL I - NY STUDIEORDNING
Hvis der er studerende, der ønsker at tilmelde sig
eksamen i OSVAL I (ny studieordning) allerede til
sommeren 2002 (eksamen hører til på 5. semester)
kan dette ske på eksamenskontoret (9.1.55a). Ud-
over at aflevere en OSVAL I-forside er dette et krav
for at få lov at gå til eksamen i OSVAL I.

Vh
Michael Sørensen, eksamenskontoret

PIN-KODE
I de forløbne uger har eksamenskontoret udleveret
temmelig mange PIN-koder til studerende, der har
mistet dem. Alle studerende HAR tidligere fået udle-
veret PIN-koden til De studerendes Selvbetjening
og får den stadig årligt oplyst, når de modtager breve
om årskortfornyelse i midten af maj måned.

Vi skal derfor appellere til, at I passer på den udlever-
ede kode. I de forkerte hænder kan den (kombineret
med jeres cpr.nr.) give fri adgang til ALLE jeres
studieoplysninger på WWW/SEB.

Husk, at I ligeledes kan forny årskort, tage eksamens-
udskrifter og meget mere på Selvbetjening for Stu-
derende.

Vh Studie- og eksamenskontoret v/
Michael Sørensen

B-DAG
FREDAG D 22. MARTS KL. 12 !

Studievejledning
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
1. MARTS SEPTEMBER 2002 ER
SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.
Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og

studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og cpr-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 !!

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

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

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

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

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

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

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

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til eksamenskontoret så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afhol-
delse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-
men tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afle-
verer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respek-

tive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

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

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

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

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

EKSAMENSKLAGER
Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal
være skriftlige og velbegrundede.
Du kan klage over:
1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af
eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold
til pensum.
2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spot-
præparater el.lign.).
3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller
tentamenresultatet).

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation
til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af
spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles
til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-
veres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da
der er tradition for at fagene afholder deres første
censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der

valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de ge-
nerelle klager sammen, og sørger for, at klagerne og
svarene offentliggøres i MOK. Der er ikke hjemmel
i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kol-
lektive, generelle klager, så faget kan godt nægte at
svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet
om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte
den individuelle klageadgang (se nedenfor).
Individuelle klager over f.eks. en karakter, et
eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det
lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.
Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger
efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurde-
res af censor og eksaminator, og de skal svare senest
2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt
svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal
det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.
Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsæt-
tes herefter en uvildig ankekommission bestående af
en lærer, to censorer og en student. De træffer den
endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karak-
teren, at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.
De kan ikke sænke en karakter.
Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge
senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved
sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets
afgørelse er endelig.

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.

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

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

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

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 1. marts 2002.

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS
DU ER GRAVID
Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.
Du henvender dig på eksamenskontoret hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

STUDIET
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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 !!

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.

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I OG OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2001 er følgende:
OSVAL I - fredag den  1. marts 2002
OSVAL II - torsdag den 28. februar 2002

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

ORDBØGER TIL EKSAMEN
Det er muligt for udenlandske studerende at med-
bringe nudansk ordbog ved skriftlige eksaminer det
første 1½ år efter studiestart.

Med udenlandske studerende forstås studerende, der
har adgangsgivende eksamen fra et andet land end
Danmark, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Is-
land. Det er til gengæld muligt at aflevere de skrift-
lige opgaver på svensk eller norsk. Dog skal man
huske, at fagudtryk skal besvares med korrekt medi-
cinsk latin/græsk eller dansk.

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbø-

ger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er

fra et af disse nordiske lande

OBLIGATORISKE STUDIE-
ELEMENTER PÅ 1., 2. OG 3.
SEMESTER.

Ny studieordning:
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metode-
lære på 3. semester skal samtlige obligatoriske
studieelementer i faget være godkendte dvs. at alle
skriftlige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi,
statistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal
være afleveret og godkendte. For at kunne ind-
stille sig til eksamen i integreret organkursus
skal man have godkendt sit dissektionskursus samt
have afleveret og fået godkendt rapporter i forbin-
delse med cellebiologi og integrerede organkurser.

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

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

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL I
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2002 er:
OSVAL I - fredag den  1. marts 2002.

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.

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

Vi gør opmærksom på at al samundervisning  i Tidlig
almen medicin og sundhedspsykologi I er obligato-
risk efter gældende regler. Det vil sige, for at kunne
få kurset godkendt, skal man minimum møde til 80 %
af undervisningen.

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

For at få godkendt Cellebiologisk kursus kræves 100%
fremmøde ved øvelser samt efterfølgende godkendt
rapporter.

Hvis man ikke har godkendt alle obligatoriske studie-
elementer kan man ikke gå til eksamen i Cellebiologi
eller TAS.

Fase I

STUDIET
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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

FORSIDEAFLEVERING
TIL OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i forårs-
semesteret 2002 er:
OSVAL II - torsdag den 28. februar 2002.

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

fase II som ønsker at lære udvalgte færdigheder el-
ler at genopfriske disse er meget velkomne til at
melde sig til disse kurser.

Tilmelding til ovenstående kurser kan ske ved hen-
vendelse på telefon 35 45 54 04 på hverdage mellem
kl. 08.00-15.00. Tilmelding kan også ske ved person-
lig fremmøde i LKF’s sekretariat i ovenstående tids-
rum. Tilmelding er bindende og udeblivelse uden for-

udgående afbud vil medføre karan-
tæne for tilmelding til øvrige kurser
i dette semester.

Figuranter søges

I forbindelse med afholdelse af medi-
cinsk fagprøve for udenlandske læger
søger Laboratorium for Kliniske Fær-
digheder 5 figuranter. Du skal være
kvinde og i alderen 20-30 år. Din rolle
vil være at simulere patient ved en-
ten en øre-næse-hals undersøgelse el-
ler en formindsket neurologisk un-
dersøgelse.
Fagprøven foregår fredag d. 1. marts
2002 kl. 08.30-13.30 – stedet for af-
holdelsen er KAS Herlev. Hvis du har
interesse i ovenstående eller har
spørgsmål til opgaven er du meget
velkommen til at kontakte LKF på
tfl.: 35 45 54 04 for yderligere oplys-
ninger. Du vil blive honoreret med
et gavekort på 600 kr. til Bogladen.

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

Fase II

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.

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

KURSUS I INTERNATIONAL
SUNDHED
Tropemedicin og Hygiejne 2002

Fra den 5.  - 30. august 2002, begge dage inkl.,
afholdes kursus i International Sundhed ved Køben-
havns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kø-
benhavn N.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medicinske
studerende efter 7./8. semester samt læger, syge- og
sundhedsplejersker, jordemødre, dyrlæger, tandlæ-
ger, farmaceuter, biologer, antropologer, kandida-
ter fra det samfundsvidenskabelige område samt
ældre studerende fra de nævnte fagområder.

Målsætningen for kurset er at give indføring i teori
og praksis for forebyggelse og sygdomsbekæmpelse i
u-lande, primært for de personer der skal udsendes
til medicinsk u-landsarbejde. I kurset behandles pub-
lic health problemer: sundhedsvæsen, sundhedsplan-
lægning,nødhjælp, generelle u-landsproblemer, her-
under hygiejne, ernæring, økonomi, administration,
infektions- og tropesygdomme, samt disses udbre-
delse, forebyggelse, diagnostik og behandling.
Undervisere er lærere fra universitetet og højere
læreanstalter - nationalt og internationalt - samt
andre personer med særlig indsigt og erfaring i inter-
nationale sundhedsproblemer.

Studietilbud
Der udstedes certifikat for gennemførelse af kurset,
dvs. mindst 80% deltagelse.

Kursusansvarlige er Institut for Medicinsk Mikro-
biologi og Immunologi, Københavns Universitet,
IMCC (International Medical Cooperation Comittee),
Afdelingen for International Sundhed og Epidemi-
afdelingen, Rigshospitalet.

I øvrigt: Kurset må betragtes som et heldagskursus
omfattende forelæsninger, demonstrationer, gruppe-
arbejde og enkelte aftenarrangementer.
Kurset er under Lov om Åben Uddannelse og gælder
som VKO

Kursusafgift er p.t. kr. 2.200,- for studerende og
kr. 3.700,- for færdiguddannede, inklusive en bog-
pakke til ca. 700 kr. Kurset er gratis for medicinstu-
derende, der dog skal betale de 700,- kr. for bog-
pakken.

Ansøgningsskemaer rekvireres hos kursus-
koordinator.

Ansøgningsfrist er 2. april 2002 og svar om opta-
gelse vil blive tilsendt ca. 3 uger senere. Der optages
max. 80 deltagere.

Kursuskoordinator:

Birgitte Gantriis, B.Gantriis@pubhealth.ku.dk
IMCC (Tropekurset)

Institut for Folkesundhedsvidenskab
                                            Panum Instituttet
Afd. for International Sundhed
                                            Bygning 9 lok. 2.2
Blegdamsvej 3, Bygn. 2
                                            Blegdamsvej 3

2200 Kbh. N
                                            2200 Kbh. N.
Tlf. 35 32 76 34
                                                                 Tlf.
35 32 64 11
Fax: 35 32 77 36

B-DAG

FREDAG D 22. MARTS KL.

12 !
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INTERNATIONAL MARKEDSDAG
Torsdag d. 21. februar 2002 kl. 10 –16
Festsalen på Frue Plads

Session Program

10.00-10.30

Aud. 3 Studier i udlandet
Det Juridiske Fakultet

Aud. 5 Studier i udlandet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Ud.vær. 3 Studier i udlandet

Det Humanistiske Fakultet
Ud.vær. 1 Studier i udlandet

Det Naturvidenskabeligt Fakultet

10.45-11.15
Aud. 3 Studies in Australia

Australian Trade Commission
Aud. 5 Studies in the UK

The British Council

Ud.vær. 1 Praktikophold i EU institutioner
Europa Kommissionen og Europa Parlamentets
Informationskontorer
Ud.vær. 3 Generelle udvekslingsmuligheder gen-
nem KU

Det internationale Kontor

11.30-12.00
Aud. 3 Studies in the USA

Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kom
missionen

Aud. 5 Studier i Frankrig
Institut Francais

Ud.vær. 1 Studier i Norden
  Det international Kontor

13.00-13.30
Aud.3 Studier i udlandet

Det Juridiske Fakultet

SYMPOSIUM

Protein Kinases in Signal Transduction:
The Frontier of Science

Thursday, March 21, 13.00 – 17.00

Lundsgaard auditorium, Panum Institute,

Aud. 5 Studier i udlandet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Ud.vær. 1 Studier i udlandet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Ud.vær. 3 Studier i udlandet

Det Humanistiske Fakultet
13.45-14.15
Aud.3 Studies in Australia

Australian Trade Commission

Aud. 5 Studier i Tyskland
V/ Christian Benne på vegne af Goethe In
stituttet og DAAD

Ud.vær. 1 Studier i udlandet
  Det Naturvidenskabelige Fakultet

Ud.vær. 3 Generelle udvekslingsmuligheder gen
nem KU

Det internationale Kontor
14.30-15.00
Aud. 3 Praktikophold i EU institutioner
Europa Kommissionen og Europa Parlamentets
Informationskontorer

Aud. 5 Studies in the UK
The British Council

Ud.vær. 1 Studier i Frankrig
  Institut Francais

Ud.vær. 3 Studies in the USA
 Danmark-Amerika Fondet & Fulbright
 Kommissionen

Blegdamsvej 3, Copenhagen N

Organizers: Hans Tornquist, NovoNordisk and
Steen Gammeltoft, Glostrup Hospital

Program:
13.00 – 13.15 Steen Gammeltoft, Department of
Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital:
“Introduction”

13.15 – 14.00 Joe Avruch, Massachusetts General
Hospital, Harvard University, Boston, USA:
“Identification of a new Ras-regulated pathway
controlling apoptosis”

14.00 – 14.30 Tuula Kallunki, Apoptosis
Laboratory, Danish Cancer Society, Copenhagen:
”JNK2 mediates tumor necrosis factor-induced
apoptosis via activation of caspase and cathepsine
proteases in mouse embryonic fibroblasts”

14.30 – 15.00 Morten Frödin, Department of
Clinical Biochemistry, Glostrup Hospital, Copenhagen:
“Function and regulation of the growth factor-
activated AGC kinases: PKB, PKC, RSK and
p70S6K”

15.00 – 15.30 Coffee break

15.30 – 16.00 Sheelagh Frame, MRC
Phosphorylation Unit, Dundee University, Scotland:
“Selective inhibition of GSK3: how to treat diabe-
tes without causing cancer”

16.00 – 16.30 Nikolaj Blom, Center for Biological
Sequence Analysis, Danish Technical University: “The
PhosphoProteome Predicted: Using Neural
Networks for Predicting Kinase Substrate Sites”

16.30 – 17.00 Torben Antal and Steen Gammeltoft,
Department of Clinical Biochemistry, Glostrup Hospi-
tal, Copenhagen: “Homology modeling of PDK1
kinase structure and its functional implications”

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

FORSØGSPERSONER SØGES.
Raske personer i alderen 18 til 60 år søges til videnskabeligt forsøg, hvor vi ønsker at undersøge hjernens
blodkar, med ultralydsapparat, ved blodtryksstigning opnået med infusion af signalstoffet noradrenalin.
Baggrund: Op imod 10 procent af den danske befolkning rammes én til to gange om måneden af migræne.
Årsagen er fortsat ikke fuldt opklaret. Forskning indenfor området har vist, at der er en mulig sammenhæng
mellem hjernens kar og udviklingen af migræne. Vi ved, at mange migrænepatienter særligt har hovedpine
i perioder med stress, og det er derfor nærliggende at undersøge samspillet mellem stress og hjernens kar.
Noradrenalin er et naturligt stress signalstof i den menneskelige krop, som påvirker karrene i kredsløbet til
at trække sig sammen, hvis blodtrykket falder. Tilføres raske personer noradrenalin udefra, vil blodtrykket
således kunne hæves kunstigt. Vi er interesserede i at undersøge hjernens kar under påvirkning af stress
forårsaget af  noradrenalin. Vi tror ikke tilførsel af noradrenalin giver migræne hos raske, men vi mener at
større forståelse for hjernens kredsløb ved stress kan afklare sammenhængen mellem stress og migræne.
Hvor: Neurologisk afdeling N01, Glostrup Amtssygehus, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup.
Omfang: Du skal møde 2 dage, hvor forsøget vil vare cirka 3-4 timer. Transport og ulempegodtgørelse vil
være på 100 kroner pr. time og mindst 800 kroner.
Ubehag: Der anlægges plastikkanyle i en blodåre i albuebøjningen, hvor der infunderes noradrenalin i
stigende styrke, indtil blodtrykket er hævet 20 procent. Bivirkninger ved noradrenalin kan være hovedpine,
let angst, svimmelhed, kolde fingre og fin sitren i arme og ben. Blodtrykket måles med manchet omkring
armen, hvilket giver tryk på overarmen. Smertetærskel mellem berøring og stik bestemmes med von Frey
hår, der mest minder om en tandbørste med et børstehår.
Krav: At du er sund og rask, specielt at du ikke har for højt blodtryk. Kvindelige deltagere må ikke være
gravide og skal bruge sikker prævention
Økonomi: Udgifter til medicin og ulempegodtgørelse til forsøgsdeltagere er tilvejebragt ved støtte fra
private og offentlige fonde. Forskere aflønnes af Københavns Amt, private fonde samt afdelingens forsknin-
gens forskningsfond. Alle fonde er underlagt offentlig revision.
Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Københavns Amt nummer KA 01157 og godkendt
af Datatilsynet.
Henvendelse bedes rettet til
Læge, klinisk assistent Michael E. Lindholt
Neurologisk afdeling N01, KAS Glostrup, Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup
Telefon i dagtimerne 43233058/43233060
E-post michael.lindholt@dadlnet.dk

STUDENTERMEDARBEJDERE
SØGES SNAREST MULIGT
til projektarbejde på Institut for
Epidemiologisk Kræftforskning
i Kræftens Bekæmpelse.
Arbejdet er varieret og omfatter blandt andet
interviews, blodprøvetagning samt diverse kon-
torarbejde.  Er du god til at arbejde selvstændig
og fleksibel er du personen som vi leder efter.
Kørekort er en fordel, men ikke nødvendigt.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
projektleder Halla Skuladottir på tlf.: 44 53 53
40 eller Gitte Havlide tlf. 35 25 76 00. Skriftlig
ansøgning sendes til Halla Skuladottir på Insti-
tut for Epidemiologisk Kræftforskning, Institut
for Epidemiologisk Kræftforskning, Strand-
boulevarden 49, 2100 København Ø, eller e-mail
halla@cancer.dk, mærket ”Studenter-
medarbejder” senest den 28. februar 2002.

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.d

Annoncer

STUDIET & ANNONCER
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BØGER SÆLGES.
Sobotta. Atlas of Human Anatomy. 12th English
Edition 1994. Vol 1+2. 900,- kr.
Thorball & Rømert. Centralnervesystemets ana-
tomi. 2. udg. 100,- kr.
Egeberg. Centralnervesystemets anatomi. 1. udg.
1993. 100,- kr.
Matthiessen & Egeberg. Regionær anatomi. 4.
udg. 1994. 125,- kr.
Langman’s Medical Embryology. 7th Edition
1995. 175,- kr.
Geneser. Histologi. 2. udg. 1994. 400,- kr.
Berne & Levy. Physiology. 3rd Edition 1993.
250,- kr.
Lillian Jespersen
jespersen@mobilixnet.dk
Tlf.: 44 85 18 77

AKUT BOLIGNØD
Lejlighed, værelse, bofællesskab eller andet sø-
ges snarest muligt af M, 25, Lær.stu. Interesser,
vaner og laster: ring til Mikkel 38112002 eller
mail: mikguth@worldonline.dk.

BØGER SÆLGES
Kampmann: Basal og klinisk farmakologi: 2. udg.
(nyeste)        450,-
Autrup: Miljø-og arbejdsmedicin: 1. udg. (nyeste)
250,-
Ring til Line på 38 79 92 26 eller 51 90 00 50 EFTERLYSNING

Jeg mistede min jakke i fredagsbaren den 15/2.
Det er en mellemlang sort jakke med et sort
bånd af mærket Zoe, str 12. Hvis du er kommet
til at tage min jakke med hjem, må du meget
gerne ringe til mig på tlf 35381255-801 (Laura).

SAVNES...
Min jakke forsvandt i klubben i fredags - det er
en sort skijakke med fleecejakke indeni af mær-
ket SOS. Jeg svaner den - især hvis vejrudsigten
for de kommende dage holder. Hæng den i klub-
ben eller kontakt mig på 3537 4080 eller
roadhansen@dadlnet.dk - Anders Vej-Hansen

mvh. Anders Vej-Hansen

ISLÆNDINGE PÅ PANUM!!

Nu er det tid til at mødes igen inden alle går
amok med eksamenslæsning. Denne gang ses vi
fredag den 22. februar kl. 17:30 ved Studenter-
huset på Købmagergade.  Vi regner med at se jer
alle sammen.

Þá er víst kominn tími á að vid Íslendingarnir á
Panum hittumst áður en allt verður brjálað i
prófalestrinum.  Því er boðað á “fund” med öllu
því sem fylgir núna á föstudaginn 22. febrúar.
Við ætlum að hittast á Studenterhúsinu niðri á
Købmagergade kl 17:30 og þaðan sníglumst við
eitthvert eftir mat og djammi þegar líða fer á
kvöldið. (Það er verið að nota klúbbinn fyrir Revy-
una).  Við vonumst til at sjá ykkur öll á staðnum,
sérstaklega allt nýja fólkið.
    Semi-stjórn FÍLD

JAKKE FORSVUNDET I
FREDAGSBAREN.
 I fredagsbaren  den 15/2 mistede jeg desværre
min dejlige jakke. Jakken er af mærket ” The
North Face”  og er i farverne grå og sort. Hvis du
har set den eller fået den med hjem ved en fejl-
tagelse, kan du så ikke være sød at kontakte mig
på telefonen eller via email.
Hvis du ikke har lyst til at aflevere den person-
ligt, så kan du også lægge den i studenderklubben
eller et andet sted og samtidig sende mig en
mail om det. På forhånd tak.
Venlig hilsen
Christian
Hold 604
Tlf.: 35825171 el. 61305171
Email:

MÅLMAND SØGES
Vi søger en målmand til den kommende fodbold-
sæson. Vi stiller ikke urimelige krav. Du skal
blot have lidt erfaring som målmand og være i
besiddelse af to rolige hænder, der kan gribe en
bold når det gælder.
Vi er et hold bestående af medicinstuderende,
nyuddannede læger og ikke mindst venner. Vi
hedder AMB og spiller i B-rækken hos DAI. Sæ-
sonen starter d.6. april og slutter d.13. oktober,
krydret med en del socialt fællesskab.
Har det interesse, så kontakt:
Rasmus: rabberb@hotmail.com
Joachim: 39292854-214

NØGLEFUND
En dronning Ingrid-type havde placeret et eks-
tra nøglebundt i min frakkelomme i fredagsbaren.
Den kan nu afhentes i Panums information.
Mvh. Kristina Thorsteinsson

NORD/SYD SATSNINGSOM-
RÅDET

Indkaldelse af ansøgninger til
Nord/Syd Rejsepuljen for specialestuderende ved
Københavns Universitet

Betingelser: Min. 2 måneders ophold i et 3.
verdens land til Nord/Syd relateret speciale.
Støtte: Gives til flybillet, rejseforsikring, vacci-
nationer, visum og lokal transport max. 13.000
kr.
Ansøgning: Ansøgningsskema fås hos Nord/Syd
koordinator Maj-Britt Johannsen, tlf. 3532 2586,
e-mail mbj@teol.ku.dk eller på www.teol.ku.dk/
northsouth, se Travel Grants.
Ansøgningsfrister: 1. december 2001, 1. fe-
bruar 2002, 2. maj 2002, 1. september 2002
Tildeling: Svar senest 1 måned efter ansøgning-
frist.

HAR DU OGSÅ ALTID DRØMT
OM AT BESTEMME HANDLIN-
GEN I EN LÆGEROMAN?
Så har du chancen nu. Det er ved at være sidste
chance for at deltage i STUD
MED´s store lægeroman føljeton - del 2, hvor
DU bestemmer handlingen.
Tag fat i det sidste nummer af STUD MED, læs
Franfurt Krankenhaus og skriv
din gribende fortsættelse af livets gang på det
verdenskendte hospital.
Dit indlæg skal være os i hænde senest 15. marts
på studmed@fadl.dk.
Bedste indlæg vinder en lækker præmie.

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 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.

TURNUSPLADS  HAVES
I Fyns Amt mhp. Afvikling I august2002. Ønskes
byttet til en “turnusstilling” på  Sjlland så tæt på
hovedstaden som muligt. Prisen taler vi om.
Med venlig hilsen
Fatemeh Razeyani
Ellebjergvej 24,2.th.
2450 København sv
Telefonnummer 36450704
E-mail-adresse: musawi@tiscali.dk

TURNUSPLADSER I HS
2 turnuspladser i HS med start September 2002
haves. Prioritering indenfor amtet inden 1. Marts.
Vi overvejer at afvikle turnus i Jylland. Vi kan
kontaktes på 28709645 og 86209606.

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.d

GENETIK BOG KØBES:
Mueller & Young: Emery´s Elements of Medical
Genetics, 11. udgave 2001.
Pris aftales !
Kontakt Linda 61304563 / 43530104

ANNONCER
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STILLINGSOPSLAG

2 stillinger som studievejledere ved medicin

Ved studievejledningen for Medicin vil der pr. 1. marts 2002 være 2 stillinger at besætte.
Studievejledningen fungerer som en gruppe på normalt 7 vejledere, som alle er stud.med.�ere.

Som studievejleder er man ansat 17,35 timer/ uge i 47 uger om året. Timefordelingen er skæv, da vi har særlig
travlt i august (optagelse og semesterstart) og i januar (semesterstart) og arbejder noget mindre i andre perio-
der.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til uge mellem 10 og 30 timer. Vi holder lukket imellem jul og nytår samt i
påsken. På årsplan er den samlede ansættelse cirka 700 timer. Timelønnen er i ifølge gældende overenskomst

Arbejdsområderne i studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den enkelte studerende og studienævn/administration.
På den ene side er man forpligtet af de gældende regler og bestemmelser, på den anden side er man
ansat til at guide medicinstuderende udenom de forskellige problemer, der kan opstå.
Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejledermøde.
Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted på fase II samt op-
søgende vejledning med eksamenshjælp. Herudover har vi et samarbejde med studievejledere fra Syd-
dansk Universitet og Aarhus Universitet.
Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbin-
delse med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af alternative studieplaner.
Udveksling
Vi tager os af udveksling mellem medicinstuderende ved KU og flere Europæiske universiteter. Arbejdet
indebærer kontakt med de pågældende universiteter, deres koordinatorer, studenter samt Det Interna-
tionale Kontor.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del personlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af tavsheds-
pligt.

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

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

Ansøgninger stiles til: Studieadministrator Leif Christensen
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studienævnet i hænde senest 25. februar 2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 10

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til studievejledningen for medicin på ovennævnte
adresse eller på tlf.: 35 32 70 91.

JOBANNONCE
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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 hjemmehold 

- 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. 
 

 

FADL
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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 
sikkerhedsrepræsentanter, 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 
sammensættes, 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 hyggelige former, hvor vi samler op 
på de forskellige sager. Vi er tilknyttet en 
kontaktperson fra Repræsentantskabet, 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 tillidsrepræsentanter i 
Odense og Århus. 
 
Tillidsrepræsentanterne  
deltager i disciplinær- og 
indsuppleringssamtaler. Vi er den medicin 
studerendes ”mand” i en evt. klagesag. 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 behøver således ikke have været ansat 
på Rigets kardiologiske afdeling eller 
deltaget i LO´s pamperlederkursus 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 arbejdsmiljø 

 
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 
 

 

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

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 18 17 18 16 20 23 29 141
Udækkede vagter 5 0 4 2 8 0 0 19 13,5

Aften 15-23
Bestilte vagter 25 30 24 23 28 32 25 187
Udækkede vagter 1 0 0 0 0 1 0 2 1,1

Nat 23-07
Bestilte vagter 25 32 22 26 25 21 29 180
Udækkede vagter 0 7 0 8 0 2 7 24 13,3

Bestilt i alt 68 79 64 65 73 76 83 508
Udækket i alt 6 7 4 10 8 3 7 45 8,9

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 38 - 10/9  2001 – 16/9-2001
Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag I alt
Planlagt 5 5 5 5 5 5 5 35
Planlagt 15 15 15 15 15 15 15 105
Bestilt 5 5 4 5 4 3 3 29
Dækket 5 5 4 5 4 3 3 29
Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestilt 12 10 11 11 12 7 7 70
Dækket 12 10 11 11 12 7 7 70
Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0

Vagt- og Servicechef

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

telefonnummer

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

35 24 54 04.

Hvis du har akut behov for at tale med en
vagtchef/servicechef, så læg en besked i
vagtafdelingen og bed om at blive ringet op.
I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil
vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på
forhånd.

Venlig hilsen

Søren Rasmussen
Vagtchef

Åbningstider i
Ekspeditionen

Alle hverdage
Kl. 9.00 - 17.00

For telefonisk henvendelse
35 24 54 05

Man kan også skrive til os på e-mail:
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens)

mso@fadl.dk (Mikael Sorel)

Når I ændrer adresse eller telefon-
nummer, så HUSK at give os besked

enten pr. brev, telefon eller email.

BLIV EKSPERT I TOLKNING
AF EKG OG AVANCERET
GENOPLIVNING!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfarenventilatører til
ansættelse som Kardiologiske assistenter. Vi er pt. 10
medicinstuderende, der indgår som fast personale på
medicinsk afdeling B på RH, som kardiologiske assi-
stenter.

Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
Obs'ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning
· Arytmidiagnostik i 1 aflednings-, 12 aflednings- og
oesophagus-EKG
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning

For at komme i betragtning er du:
· Færdig med fase 1
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiverfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter
(minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit til mindst årsskiftet 2002/2003.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs'er ikke må være på andre
hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.

(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl
om du opfylder alle kriterierne).

Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, ekspanderende og hyggelig intensiv
afdeling.
· "Pensioneringsordning", idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
Som obs'er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 21.2.02 (Uge
8) kl. 12.00 på Vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 27.2.02,
klokken 15.00 på afd. 2.14.3 på RH
Første holdmøde er d. 5.3.02 (Uge 10), hvor du skal
lægge dine første vagter i uge 11-14 (8 nattevagter
samt nogle enkelte dagvagter).

Yderligere spørgsmål rettes til holdleder, Sune
B.E.W.Räder, tlf.nr.: 3918 0788 / 2080 6655 / 3545
2875 eller e-mail: landskrona@wanadoo.dk

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.

VAGTBUREAUET
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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

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 4 kompetente holdkollegaer
på 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 Vagt-
bureauet

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.

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
25.2.02 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.

VENTILATØRER TIL
HJEMMEHOLD I SVENDBORG
I samarbejde med FADL's Vagtbureau i Odense søges
et antal ventilatører til nyt hjemmehold i Svendborg.
Holdet tilknyttes pr. 1. marts plejen af en 13-årig
trakeotomeret dreng med Hallervorden-Spatz-syndrom
(se: http://www.hssa.org/).

Ventilatørerne skal dække vagter alle ugens dage i
tidsrummet 16-08 (bortset fra hver anden weekend);
arbejdet kommer til at ske i tæt samarbejde med pa-
tientens personlige hjælpere, der er til stede døgnet
rundt. Hjælperne er oplært i sugning, men har ikke den
nødvendige indsigt i respiratoriske problemer til selv-
stændigt at kunne varetage plejen. Desuden forekom-
mer plejeopgaver, der kræver to personer. Hjælpere
og ventilatører kommer til at arbejde sammen som
ligeværdige parter.

Efter aftale med Svendborg Sygehus vil københavn-
ske ventilatører skulle arbejde mindst tre dage i træk
for at reducere transportomkostningerne; der vil være
mulighed for overnatning på vagtværelse på Svend-
borg Sygehus. Vagtbureauet er naturligvis behjælpelig
med oplysninger om relevante fradragssatser i den
forbindelse.

Kvalifikationskrav:
· Ventilatør
· Mindst 150 timer vt-timer (ventilatører med mindst 50
vt-timer vil blive tilbudt oplæring på Svendborg Syge-
hus og opfordres derfor til at søge)
· Ansøgere med hjemmeholdserfaring vil blive fore-
trukket

Hvis du vil vide mere om holdet, inden du søger, er du
velkommen til at kontakte sundhedsfaglig konsulent
Brian Bjørn på bb@fadl.dk.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt. Ansøgnin-
gen skal være skriftlig og begrundet (ikke blot den
tidligere anvendte blanket); ansøgere vil skulle deltage
i en ansættelsessamtale på Vagtbureauet.

FADL'S HOSPITALSOVERSIGT
- KAN I HUSKE DEN, VENNER?

I nærmest fordums tid havde vi den til at finde ud til og
rundt på alle hospitaler i og omkring København, ja
selv så fjerne steder som Holbæk og Næstved kunne
være med.

Den burde genopstå, gennemrevideret og praktisk,
sådan at opdateringer hvert halve år bliver en over-
kommelig opgave. Så alle vagttagere er godt hjulpet
på vej til arbejde. Og med oplysninger om forskellige
afdelingers arbejdsområder, så man har en ide om,
hvad man tager ud til ved siden af "sin egen patient".
Men oversigten kommer jo ikke af sig selv.! Vagt-
bureauet arbejder med mange projekter i øjeblikket, og
derfor er dette ønske ikke blevet realiseret endnu.

Kan du lave den? Har du erfaring fra mange arbejds-
pladser? Eller bare flair for at samle de nødvendige
oplysninger? Kan du sætte dem læsevenligt op, og
indeksere oplysningerne? Kan du måske endda lave
en version til placering på vores hjemmeside samti-
dig?

Så kontakt sundhedsfaglig konsulent brian Bjørn på
vagtbureauet tlf.nr.: 3524 54 02 eller e-mail bbadl.dk -
så hjælpes vi ad med at genoplive FADL's hospitals-
oversigt.

VAGTBUREAUET
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MSR side nr. 5 • 20. februar 2002 • I denne uge redigeret af Simon Serbian

Det Medicinske Studenterråd

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

 
Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

2. Fællesmøde
Onsdag den 27. feb. kl. 16.00, bygn, 1.2.15

Det Medicinske Studenterråd (MSR) holder
semestrets 2. møde på onsdag i næste uge.
Eftersom studienævnet har besluttet frem-
over at holde møder første tirsdag i hver
måned, så vil vi i MSR også ændre på vores
mødetidspunkter,  idet meget af vores ar-
bejde knytter sig nært til arbejdet i studie-
nævnet.

MSRs nye faste mødedag bliver altså 'onsda-
gen før første tirsdag i hver måned' ... Og
næste gang er således onsdag den 27. fe-
bruar. Da møderne nu let kan blive lidt læn-
gere, vil der som noget nyt blive tilbudt af-
tensmad til dem, der har lyst.

Dagsorden for 2. møde:
1. Formalia
2. Meddelelser semestrene (HR m.fl.)
3. Eksamensstatistikker (ny studieordning)
4. Forberedelse af studienævnsmødet

- Embryologi, særordning  (igen)
- Eksamen efter 4. semester
- Studenterrepræsentanter til udvalg

5. Forberedelse af FSR-fællesrådsmøde d. 28/
2

- SU-ændringer?
- Opfølgning på stormøde
- Danske Studerendes Fællesråd

6. Eventuelt.

Ad 3: Studieadministrationen arbejder i øje-
blikket på at opgøre statistikken for 2. og 3.
semesters eksamensresultater. Forhåbent-
lig kan vi have nogle resultater klar til mø-
det.

Ad 4: Vi gennemgår dagsordenen til
studienævnsmødet den 4. marts. De nævnte
punkter er nogle af dem, vi påregner, der
skal behandles.

Ad 5: Forenede Studenterråd holder møde
dagen efter vores møde. Vi gennemgår kort
de vigtigste emner.

Hold i øvrigt øje med MSRs hjemmeside og
emailliste. Der kan dukke vigtige emner op,
som vi også må behandle på mødet.

Vel mødt.
Simon Serbian

MSR på nettet!
Vores hjemmeside er nu blevet
revideret totalt. Meld dig til
emaillisten, deltag i diskussio-
nerne og besøg kalenderen.
Du finder MSR på adressen:
www.studmed.ku.dk/msr

Næste møde (?)
Datoen for det næste møde i MSR er endnu
ikke planlagt. Men det bliver nok onsdagen
før påske. Hold øje med MOK og hjemme-
siden - eller tilmeld dig vores emailliste.

Fortsat drastiske nedskæringer på
Københavns Universitet!

Stormøde:
Det er en sandhed med modifikationer, at besparelserne på
universiteterne er blevet taget af bordet!

Københavns Universitet er gået fra et sparekrav på ca. 100 mio.
kr. til ca. 50 mio. kr. Ulykkens omfang er altså halveret, men
besparelserne svarer stadig til at fjerne uddannelserne på Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet (i alt 4.200 studerende). De
ca. 50 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at Københavns
Universitet siden 1997 har sparet knap 20% – og denne tendens
vil ifølge regeringens finanslovsforslag fortsætte.

Så store besparelser har drastiske konsekvenser for vores ud-
dannelser – også på medicinstudiet. Besparelserne kan betyde,
at vores fakultet skal finde omkring 10 millioner kr. på budget-
tet i dette år ... !?

Det Medicinske Studenterråd anbefaler:

Mød op til STORMØDE om de seneste års nedskæringer
og finanslovsforslagets konsekvenser. Onsdag d. 20
februar kl. 14-16, Festsalen, Geocentret, Øster Voldgade
10.

Underskriftsindsamling:
Forenede Studenterråd organiserer en underskriftsindsamling, og der er stadig
brug for din underskrift mod nedskæringerne på universitetet. Derfor ber'
MSR dig om at skrive under elektronisk på: www.fsr.ku.dk
OBS: Er du én af de personer, som allerede har skrevet under på FSRs hjemmeside, vil vi bede
dig gøre det én gang til. Med forliget om finansloven er forudsætningerne for din tidligere
underskrift ændret, og vi vil ikke tage dig til indtægt for en holdning, som du måske ikke har. Vi
beklager ulejligheden, men opfordrer dig til at skrive under igen og bede dine venner og bekendte
gøre det samme.

MSR
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Basisgrupper

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 20. februar kl. 19.30 i Lille Mødesal,
Panuminstituttet, Blegdamsvej 3b: "Kristen helbre-
delse"; et arrangement i samarbejde med GIM, Grup-
pen for Integreret Medicin.
I Bibelen berettes der meget om Jesus som helbre-
der syge mennesker. I dag har de fleste præster
overladt den opgave til lægerne. Enkelte præster
laver dog healing og helbredelse ved bøn. Som det
fremgik af tv-programmet Åndernes Magt i efter-
året, er der også stadig nogle som praktiserer eksor-
cisme. Hvad går det egentlig ud på?
Oplæg ved Ole Skjerbæk Madsen, fhv. præst i folke-
kirken, nu på fuld tid engageret i projektet "I Meste-
rens Lys" og Bodil Rønnov Due, hospitalspræst på
Bispebjerg Hospital.
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Sct. Andreas Kirke,
Gothersgade 148: "Det gode, det onde og den virke-
lig grusomme". Hvordan skal vi forholde os til den
11. september?
Aftenen vil bestå af en temagudstjeneste med efter-
følgende foredrag af etnolog og forfatter Karen
Schousboe. Derefter vil der være diskussion og mu-
lighed for at købe øl og vand, samt kaffe. (Hvis du

KRISTEN HELBREDELSE
Kan man helbrede med håndspålæggelse? Virker bøn?
Hvordan kan man som læge forholde sig til patien-
ter, der mener, at de kan tro sig til at blive raske?
GIM og studenterpræsten har i samarbejde lavet en
spændende og relevant aften, som du ikke bør gå
glip af.

Onsdag d. 20. februar kl. 19.30
Lille Mødesal

Med venlig hilsen
Dan Brun Larsen

SEX, DRUGS AND ROCK N 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 / teater-
grupper ect. til at komme og optræde under afslap-
pede og hyggelige omstændigheder i Studenter Klub-
ben. Dette er en glimrende mulighed for at vise dine
kammerater dit storslåede 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 i Kantinen hvor interes-
serede kan få mere at vide.
Vi ses d. 21/02   kl 1600

Hilsen Studenter Klubben
Fredags_hygge@hotmail.com

MEDICINERREVYEN 2002

Stadig flere eftermiddagsbilletter!!!!!!

Ring 26160233

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Du kan tale med ham om ensomhed, tvivl,
præstationsangst, misbrug, stress, og meget andet.
Det behøver ikke at handle om Gud, tro eller kri-
stendom.
Studenterpræsten kan derudover foretage kirkelige
handlinger som dåb og bryllup, og han kan bruges
som kilde til information om fx etiske og kirkelige
forhold. Studenterpræsten står desuden for en bred
vifte af arrangementer af forskellig art, som du og
alle andre er velkomne til at deltage i.
Læs om studenterpræstens aktiviteter i semester-
programmet eller på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk/praest. Her kan du også tilmelde
dig vores elektroniske nyhedsbrev, som udkommer
ca. en gang om måneden.

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

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

kun ønsker at komme til foredraget, vil der være
indgang ad døren ved kordegne- og præstekontoret
kl. ca. 20.15.)
Morgenstilhed
Som noget nyt er der nu mulighed for en fælles,
stille ugestart. I en kombination af stilhed og musik
indleder vi hver mandag ugen med en kort samling i
andagtsrummet, lokale 15.2.3 på Panum. Den ”orga-
niserede” del vil vare fra kl. 8.50 til 9.05, men loka-
let står åbent, så der er fri adgang til at komme
tidligere og/eller blive siddende længere.
Morgensamlingen vil ikke indeholde
bekendelsesmæssige elementer, så alle er velkomne
til at deltage – uanset tro.
For yderligere oplysninger kontakt den akademiske
medarbejder Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk eller 35
32 70 94.
Personlige samtaler
Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler, hvis livet bliver for trist, for uoversku-
eligt, for ensomt eller hvis du bare har behov for at
tale med nogen. Det behøver ikke at være særlige
religiøse problemer, og du behøver ikke selv at være
religiøs, kristen eller medlem af Folkekirken.
Studenterpræsten er til stede for alle og enhver og
tilhører ikke noget "system". Han har tavshedspligt
og du kan også være anonym. Du kan ringe (35 32 70
94 eller 20 46 41 93), skrive, komme personligt eller
sende en mail (pnh@adm.ku.dk).

IMCCBRASILIEN
Tag med IMCC  til det fabelagtige Brasilien,
hvor tre spændende projekter venter på danske me-
dicinstuderende.
1) Quixote-projektet.
Her kan du få mulighed for at arbejde med gadebørn
i Sao Paulo. Du vil arbejde i et hus for børnene og
lave forskellige aktiviteter, såsom kunst-, sport og
madlavningsworkshops. Desuden vil der være mulig-
hed for at deltage i terapigrupper for børnene og
deres familier. Disse grupper er bl.a. tilknyttet pæ-
diatere og psykiatere. Du skal være forberedt på at
møde børn, der er ude i vold, stoffer og prostitution.
Formålet med projektet er at få børnene væk fra
gaden og skabe et nyt netværk for dem. For at kunne
deltage skal du kunne tale portugisisk nogenlunde.
Det er underordnet, hvilket semester du går på. Der
er ingen faste rotationer, og dine udgifter til ophol-
det vil være transport + 200 US$.
2) Malnourished Children-projektet.
Dette projekt sigter mod, at den medicinstuderende
i samarbejde med pædiatere og sociale arbejde skal
diagnosticere og behandle underernærede børn. Des-
uden skal den medicinstuderende assistere i under-
visning om ernæring og deltage i terapiforløb, der
bl.a. omhandler psykologi og beskæftigelse. Det hele
foregår på ”Centre of Recovery and Nutritional
Education of Malnourished Children” i et af Sao
Paulos fattige områder. For at kunne deltage skal du
kunne tale portugisisk nogenlunde. Det er underord-
net, hvilket semester du går på. Der er tre rotatio-

DU KAN STADIG NÅ DET...
Der er stadig mulighed for at komme på et klinisk
ophold i udlandet i år 2002. Bemærk at der grundet
afbud er kommet nye pladser på listen siden sidst.
Litauen og Israel tager både imod klinikere og præ-
klinikere, resten modtager kun klinikere. Interesse-
ret? Henvend dig på IMCC-kontoret tirsdag eller
torsdag kl. 16 – 17 SENEST torsdag d. 28/2. Ellers
kan du henvende dig til Heidi på neo@imcc.dk.

Finland 1 Panama 1 Indonesien 1
Taiwan 1 Israel 8 Thailand 1
Japan 3 USA 1 Litauen 1
Østrig 3 Mexico 2

WEEKENDSEMINAR I
SEXEKSPRESSEN
Sexekspressen holder weekendseminar på Sømine-
stationen i weekenden d. 22.-24. februar.
Vi tager af sted fredag eftermiddag fra Panum. Der
vil blive undervist af både eksterne og vores egne
guider.
Sexekspressen er et seksualundervisningsprojekt. Vi
underviser i folkeskolens ældste klasser. Nye, inte-
resserede er meget velkomne på weekenden, som er
en blandet intro-, hygge- og undervisningsweekend.
Både nye og ”gamle” guider vil være med på weeken-
den, så der bliver rig mulighed for at udveksle erfa-
ringer både om undervisning og om Sexekspressens
fester.
Ring til Ingrid for mere information på 35399335.

ner af en måneds varighed, og dine udgifter til op-
holdet vil være transport + 300 US$.
3) Tropical Diseases in Brazilian
Amazon.
Projektet løber over to måneder. I den første måned
vil man blive introduceret til tropesygdomme på
universitetshospitalet i Sao Paulo. Derefter skal man
i en måned assistere en lokal læge i hans arbejde i
den brasilianske Amasonas, nær Santarem. Du skal
have overstået 8. semester og kunne tale flydende
portugisisk eller spansk og det er en god idé at have
en vis erfaring med tropesygdomme. Eksempelvis
have taget tropekurset, der foregår på Københavns
universitet i august måned. Rotationerne er i juli/
august og januar/februar. Sidste frist for ansøgning
til juli/augustrotationen er 1. marts 2002, så det
skal desværre gå lidt hurtigt. Udgifter er transport
(dette inkluderer også turen fra Sao Paulo til
Santarem) + 150 US$
Hvis du er interesseret, så kig i Brasiliensmappen på
IMCC-kontoret (i København) eller kontakt Marie
Fridberg (fridberg@mdb.ku.dk), som står for projekt
1 og 2 eller Kristina Thorsteinsson
(stinte@mdb.ku.dk), som står for projekt 3 for yder-
ligere informationer.
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Jeg har barberet ben og krop
Jeg ser på telefonen
Jeg sætter Santana på stereoen
Jeg putter skum i håret,
rødt på læberne og sort på øjnene
Jeg ser på telefonen
Han bad selv om mit telefonnummer!
Jeg ser på fysiologibøgerne
Jeg putter parfume bag ørerne
Jeg tænker på lugtesansen
Jeg ser på kalenderen og tæller dage
Stubbene mellem ballerne klør lidt
Jeg spiser nogle vingummibamser
Jeg tænker på smagssansen
Jeg drikker noget mere kaffe, og
starter Santana igen
Jeg ser på telefonen
Shit, ikke flere vingummibamser
Jeg drikker noget vand i stedet
Jeg tænker lidt på GFR og minutdiurese
Jeg tænker mere på hans tunge
Jeg tænker på følesansen
Puha, jeg drikker noget koldt vand
Jeg ser på telefonen
Jeg trykker de første 7 tal
Jeg smider på igen
Jeg tænker på fysiologieksamen
Hvorfor var hans pupiller så store?
Var det en sympatikusreaktion,
eller måske bare en gammel syfilisskade?
Det er da relevante fysiologiske overvejelser!
Jeg ser på telefonen, og
starter Santana igen.

J. Haar, forhåbentlig 7. semester

EFFEKTIV SYGDOMS-
FOREBYGGELSE
Som lægestuderende kan det være praktisk at vide,
at der findes en effektiv metode til at forebygge
sygdom og forbedre helbredet.  I de senere år er der
mange læger, som er begyndt at foreskrive Tran-
scendental Meditation (TM) til deres patienter som
et middel mod stress.  Da man mener, at mange
sygdomme er relateret til stress, er Transcendental
Meditation blevet kendt som en metode til at fore-
bygge sygdom og forbedre helbredet.  Dr. Hans Selye,
den psykolog fra Canada, som 'opfandt' begrebet
stress, anbefaler varmt Transcendental Meditation
som et effektivt middel imod stress.  Med udøvelsen
af Transcendental Meditation bliver nervesystemet
normaliseret og opnår større stabilitet og styrke,
selv midt i stressfyldte situationer.
En naturlig teknik
Transcendental Meditation er let at lære og fornøje-
ligt at udøve.   Alle kan lære det, uanset alder og
uddannelse, for der er ingen form for koncentration
eller anstrengelse.  Transcendental Meditation er en
rent mekanisk teknik, som ikke stiller krav til tro,
holdning eller livsstil.
Dyb hvile
Transcendental Meditation er en naturlig, mental
teknik.  Under udøvelsen af teknikken opnår sind og
krop en tilstand af ekstraordinær dyb hvile, som
medfører, at kroppen er i stand til at bevare sin
energi og regenerere sig selv.  Åndedrættet bliver
blødere, roligere, dybere og mere forfinet.  Som et
resultat bliver blodet mere basisk, og hele organis-
men begynder at fungere mere afbalanceret.  Den
dybe hvile virker ikke bare forfriskende og oplivende,
men fører også til mere klar og kreativ tænkning,
bedre hukommelse og indlæringsevne, forøget kon-
centrationsevne, forbedrede akademiske evner, større
energi, mere effektivitet og øget velbefindende.
Kroppen bliver regenereret og forynget ‹ forandrin-
ger, som resulterer i større energi, vitalitet og hand-
lekraft.  På denne måde forebygger Transcendental
Meditation sygdom ved samtidigt at fremme sund-
heden.  Det er almindeligt, at mediterende har en

varmere atmosfære omkring sig;  de handler natur-
ligt mere positivt i en social sammenhæng.
Videnskabelig Forskning
Transcendental Meditation er særdeles vel-
dokumenteret.  I løbet af de sidste 25 år er der
foretaget over 500 videnskabelige undersøgelser ved
anerkendte forsknings-institutioner verden over, som
dokumenterer, at udøvelsen af Transcendental Me-
ditation genopretter den naturlige balance i sind,
krop, adfærd og omgivelser.  Undersøgelserne viser,
at mediterende har langt færre lægebesøg og færre
hospitalsindlæggelser end normalbefolkningen.  Des-
uden viser forskningen, at blodtryk normaliseres,
stresshormoner reduceres, aldringsprocessen vendes
betydeligt, og der kommer øget kohærens i hjernens
funktionsmåde.  Der er også vist reduceret angst og
nedsat tobaksforbrug.  Forskningen viser ikke bare
en bedring i den generelle helbredstilstand, men også
forbedring af specifikke tilstande, som hjertekar-
sygdomme (angina pectoris), astma, insomnia, aller-
gier, stamning, blodsukker problemer, vægt-
problemer, etc.
En mekanisk teknik
På samme måde, som en gartner håndterer det mest
grundlæggende område af træet ved at vande roden,
og derved beriger og nærer alle aspekter af træet,
således levendegør udøvelsen af Transcendental
Meditation området af bevidsthed, grundlaget for
hele vores eksistens, og beriger derved alle livets
aspekter, både sind, krop, adfærd og omgivelser.

Sidste år arrangerede GIM et foredrag på Panum om
Transcendental Meditation, som var en stor succes.
Nu bliver der igen lejlighed til at høre om Transcen-
dental Meditation på følgende foredrag:

Ons. d. 6. marts.: Ordrup kl. 17:30-19:30
Kun efter aftale på
Tlf. 39 63 96 99 eller Email:  c@heaven.dk
Info: henvendelse til læge Henrik Vestergård
Tlf. 20 20 77 87

Har du også altid drømt om at bestemme
handlingen i en lægeroman?
Så har du chancen nu. Det er ved at være
sidste chance for at deltage i STUD
MED´s store lægeroman føljeton - del 2, hvor
DU bestemmer handlingen.
Tag fat i det sidste nummer af STUD MED,
læs Franfurt Krankenhaus og skriv
din gribende fortsættelse af livets gang på det
verdenskendte hospital.
Dit indlæg skal være os i hænde senest 15.
marts på studmed@fadl.dk.
Bedste indlæg vinder en lækker præmie.
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