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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@mok.info
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@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
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: Den mobile blodbank
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Denne redaktion
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Lillebror a.k.a.
Christen
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO, OSVAL)
Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)
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klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer Rita Dalhammer og Yvonne Justesen
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 36
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer Lone Qvistgaard/Lili Hansen
Træffetid: Man-fre 10–14

��������	������
�������	��
���
 �����
KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk
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Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende
under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Vinteren 2002/03

Indtegning til eksaminer og tentaminer under Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet finder sted i perio-
den:
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Indtegningen finder sted på eksamenskontoret, Panum
Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9, 1. sal, rum
55a.

Åbningstider i indtegningsugen: Mandag og ons-
dag: Kl. 9.00-14.00 samt tirsdag 9.00-15.00

Til denne indtegning vil det naturligvis atter være
muligt at tilmelde sig via tilmeldingssystemet på
WWW (Selvbetjening for Studerende).
Vi forventer at åbne for tilmeldingssystemet alle-
rede i starten af juni måned, så hold øje med hjemme-
siden på: www.ku.dk/selvbetjening/.
Vi har desuden opstillet en pc’er på eksamenskontoret,
hvor I også kan tilmelde jer eksamen.
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medar-
bejderne på eksamenskontoret, hvor du også kan få
udleveret din PIN-kode (som du SKAL bruge for at
benytte WWW/Selvbetjening for Studerende), hvis
du har mistet den.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører
den/de eksaminer du tilmelder dig, kan du blot an-
føre dette i bemærkningsfeltet på WWW/SEB.
Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen
forevises ved indtegningen.

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved til-
meldingen, da vi kontrollerer dette via vores
eksamenssystem. Du kan derfor lægge dine tilmel-
dingsblanketter i postkassen eller sende dem med
posten (men dog ikke, hvis du skal vise en dispensa-
tion ifm. eksamenstilmeldingen).
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Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepte-
ret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (juni t.o.m.
søndag den 15. september) skal du gå ind på Selvbe-
tjening for Studerende og klikke på ”Tilmelding, ek-
samen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver
ud for det fag, som du har tilmeldt dig, er din tilmel-
ding accepteret.
2) Når indtegningen er overstået, altså EF-
TER søndag den 15. september kan du KUN se dine
tilmeldinger på Selvbetjening for Studerende ved at
klikke på ”Vis tilmelding”
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Så skete det endelig. Foråret er sat ind og somme-
ren kommer hastigt nærmere. De første forbrændte
danskere er begyndt at dukke op. På Panums gange
er de første krebserøde studerende begyndt at dukke
op, så vi kan kun her på redaktionen, på vegne af
Kræftens Bekæmpelse, indskærpe brugen af solcreme,
da det jo er i de unge år at grundlaget for
melanomerne bliver lagt.
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Det er især i de kommende to måneder, at tempoet
skrues op for de fleste studerende, nu hvor de fleste
eksamener nærmer sig. Der er dog visse semestre
der har været i gang længe – og nogen der har som-
merferie (10. semester!) – eller var der ikke en OSVAL
II der skulle kigges lidt på?
Eksamenslæsningen har i hvert tilfælde fået en
stud.med. fra 6. semester til at se alternativt på
eksamen – eller måske bare taget konsekvensen og
nedskrevet det flertallet udøver? Som en lille kon-
trast har STUD MED – Magasinet for kommende
læger smidt en lille godbid med fra gamle dage – så
kan man jo reflektere lidt over svundne tider.
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To studerende har fattet tastaturet og sendt redak-
tionen nogen anskuelser. I den tunge ende finder
man en redegørelse for SAU, PIL, PBL etc. og man
beder det nye dekanat om hjælp. Det er jo fra deka-
natet at fakultetets politiske linie lægges – også
hvad angår undervisning.
I den mindre tunge ende finde vi en 1. semester
student der bruger sin ytringsfrihed til at harcelere

over undervisningen i førstehjælp. Om der bliver rea-
geret fra VIP-siden må tiden vise. Det er jo sjældent
de lader høre fra sig – ud over til forelæsningerne,
hvor deres mening ofte fyres af sted til stor forvir-
ring for de (få) studerende der møder op (eller hører
efter).
Som en hjælp til dem der er enige med debattørerne
kan der henvises til side 14 i dette nummer, hvor
MSR vil gøre rede for studienævnets arbejde – og
hvorfor der ikke sker noget – eller måske gør allige-
vel. Det er op til dig selv som studerende at være
med til at forbedre og ændre tingene.
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Hvis man vil have en anden form for viden af den
mere fagligt (meget!) specifikke slags, har Institut
for Medicinsk Biokemi og Genetik arrangeret hele
fire forskellige symposier/seminarer, man kan del-
tage i og (forhåbentlig) blive bedrevidende end dem
der ikke møder op.
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På fjerde uge reklameres der for Luderturen. Det
plejer at være til Sønderjylland at turen går, men
den anden ende af landet har også problemer med at
skaffe læger. Jeg glæder mig til den jeg skal på 11.
semester og drikke gratis øl på lokale bryggerier.
Mmmmmm – Beeer!
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Det er som om de to tunge foreninger FADL og MSR
er begyndt at få lidt mere luft under vingerne. I
FADL er der endelig nogen medlemmer, som har
taget skridtet fuldt ud og indkaldt til ekstraordinær

generalforsamling. Dette fordi de er utilfredse med
de gældende regler og vedtægter. Det er så mange
års brok og murren i krogene der endelig får fri luft.
Nu må vi vente til generalforsamlingen og se om de
får ret.
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Den sidste tunge studenterorganisation der fortje-
ner at blive nævnt er IMCC. De masseproducerer
indlæg i denne uge. De inviterer til Etisk Kongres i
Århus og hvis det ikke er nok at tale om etik, har du
også mulighed for at gøre noget aktivt i stedet og
drage til Isreal eller Palæstina som fredsvagt. Er du
af det mere rolige gemyt og ikke vil tage stilling til
alt for meget kan du melde dig til bamsehospitalet i
fælledparken og lægge et polstret ben i gips(!?!).
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Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmel-
dingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine
tilmeldinger på Selvbetjeningsbilledet på WWW på
adressen www.ku.dk/selvbetjening/ (klik på feltet ”vis
tilmeldinger”).
Desuden vil vi ca. 3 uger efter indtegningen hænge
lister op på tavlen ved eksamenskontoret, der viser,
hvilke eksaminer man er tilmeldt.
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Til stede:  Lektor Gorm Jensen, stud.med. Dan Brun
Larsen (8.sem.), stud.med. Line Brixen
(10.sem.), stud.med. Lasse Lund (11.sem.), stud.med.
Shakil Ahmed (12.sem.),
 stud.med. Mikkel Westen (11.sem)
Fra sekretariatet: Susan Post.

Fraværende: Lektor Birte Høgh, lektor Nina
Skovgaard, lektor Peter Hesselfeldt, lektor Hans
Perrild, lektor Birte Glenthøj, stud.med. Klara Na-
ver, stud.med. Jes Braagaard.

Dagsorden:
-)
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    Godkendt.
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    Godkendt.
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Fra formanden: Der har været holdt et møde med
patologerne vedr. den fremtidige undervisning. Gorm
Jensen oplyser, at der ingen ansøgere har været til
stillingen som klinikchef på patologisk afdeling HH.

Ang. professoratet er der ingen overvejelser endnu.
På HH er der tre ubesatte overlægestillinger, hvor-
for undervisningen af studenter tager megen af afde-
lingen kapacitet. Mht. undervisningen i efterårs-
semestret, så fortsætter det nok på den måde, at 7.
sem. studerende har forelæsninger på Rigshospita-
let, og mikroskopiske, samt makroskopiske demon-
strationer på Hvidovre Hospital.
Vedr. kommunikationstræningen for 7. og
8.sem.studerende, så mangler der læger til at vare-
tage undervisningen. Problemet er, at det ofte er
yngre læger der varetager undervisningen, og at disse
ikke er ret længe på samme afdeling/hospital. Gorm
Jensen har derfor haft et møde med professor Knut
Aspegren, RH om at finde en løsning. Gorm mener,
at løsningen kunne være at der oprettes lektorater i
kommunikationstræning på RH. Disse lektorer skulle
så forestå undervisningen af nye yngre læger samt
muligvis studerende decentralt. Knut Aspegren vil
undersøge muligheden for at skaffe midler til dette.
Det er planen at patologisk afdeling skal flyttes, og
at der skal bygges et nyt stor auditorium. Gorm
fortæller at klinikudvalget derfor skal være på for-
kant, og undersøge behovet for flere undervisnings-
rum samt undervisningslokaler. Susan Post fortæl-
ler, at der er behov for et til to undervisningslokaler
til, idet det er svært at få undervisningen til at gå op
pga. lokalemangel.
Mikkel vil spørge de andre studerende om behovet
for flere læselokaler. Line spørges ang. læsepladser
på Bispebjerg, og fortæller at der er læselokaler i
bygning 8, og at man håber at disse vil blive bibe-
holdt.
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Ingen meddelelser.
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Mikkel Westen efterspørger muligheden for at få en
mikroovn til opholdsrummet i afs. 152. Specielt her
i eksamensperioden kunne det være rart at have en
mikroovn. Susan vil undersøge muligheden herfor.
(Efterfølgende: Anskaffelse af mikroovn er godkendt
og bestilt til klinikudvalget)

Der er ekstraordinært åbnet for Spotrummet (UV3)
efter alm. arbejdstids ophør og i weekenden. Det har
betydet en del problemer med en overordnet nøgle.
Der efterspørges om omkostningerne ved en opsæt-
telse af en kortlæser. Susan vil undersøge dette.
(Efterfølgende: Prisen for anskaffelse andrager ca.
kr. 25.000,- + det løse. Det er ikke realistisk at en
sådan anskaffes.)
Line Brixen fremlægger undersøgelsen af aflyste ti-
mer på Bispebjerg Hospital dette forår. 7. sem. har
fået aflyst to timer, hvortil der er fundet erstatning-
stimer. 9. sem. Har fået aflyst en dobbelttime, som
ikke er blevet erstattet. 10. sem. har fået aflyst 4
ort.kir. klinikker. Der er ikke fundet erstatningstimer
pga. de forestående eksaminer i oftalmologi, øre-,
næse-, halssygdomme og dermatologi.
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Susan Post fortæller af Klinikudvalget har fået posi-
tiv tilkendegivelse fra administrationen vedr. ind-
køb af AV-udstyr til undervisningslokalerne. Susan
har sammen med en fra EDB-afdelingen fundet ud af,
hvad der er brug for. Resultatet er, at der vil blive
sat en projektor op i aud. 3+4. Der vil blive købt
noget mobilt udstyr til brug i undervisningslokalerne.
Dette skal også kunne bruges til brug for visning af
røntgenbilleder (PAX).
Der er nu udsendt tilmeldingssedler til efterårs-
semestret.
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Ingen meddelelser.

Mødet slutter kl. 16.30.
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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.

/3*%�73%/�7
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat
bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte del-
eksaminer på studiet.
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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.
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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 !

�6%(��4%�87%95
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.
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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.
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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.

7��6%(�34(/384%�<)35-�*�7
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.
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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.
.
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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.
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Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det
indebærer, at man undlader at melde sig aktivt til
det kommende semester.  På den måde vedbliver
man at være immatrikuleret.  Man kan deltage i
eksamen, såfremt man opfylder indtegnings-
betingelserne, man kan modtage SU, såfremt man
overholder studieaktivitetskravene, du er valg be-
rettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder
studerende har, men du følger ikke undervisning i
semesteret. Når du ønsker at starte, skal du blot
være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til seme-
steret.
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Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studie- og eksamens-
kontoret. Ansøgning om orlov indsendes eller afleve-
res ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studie- og eksamens-
kontoret på Panum Instituttet. Fakultetet vil heref-
ter modtage besked, dog skal du alligevel meddele
dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt orlov
skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og retti-
digt) til det ønskede semesters undervisning.
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Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er f.eks sygdom,
barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra
orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på studie-
og eksamenskontoret, og skal naturligvis dokumente-
res.

Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

�����
��������������
����
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.
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Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.
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Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs
grænser for hvad du må tjene under orlov.
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Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.
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Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-

mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste
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1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som
eksamensforsøg.

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.

Følgende gælder studerende som er optaget fra som-
meren 1994:
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Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.
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Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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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 samarbejds-
universiteter,
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.

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.
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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 !
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Man 13/5 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen

Tir 14/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 15/5 19 – 20 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 16/5 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
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Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder. Bemærkning.
Man 20/5 Lukket 1. pinsedag

Tir 21/5 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen
International vejleder

Ons 22/5 15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu

Tor 23/5 9 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche
International vejleder

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt
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Studievejledningens telefonnummer er 353 270 91.
Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 353 270 92 lokale 9.1.41

Connie Holm tlf. 353 270 93 lokale 9.1.41
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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 an-
liggender.
http://www.sund.ku.dk/Internat/default.htm

· Informationsmateriale fra div. ECTS-uni-
versiteter
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
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Blanketten findes også på:
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Blanketter.htmBlanketten
vedrører både holdsætning til undervisning samt Tid-
ligt klinisk ophold.Tilmeldingsfristen er 10. juni 2002.
Venlig hilsen
Studiesekretær Conni Holm
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Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået 1.års
eksaminer.

Gammel studieordning:
Du skal altså bestå anatomi I og kemi i løbet af de 2
første studieår.

Ny studieordning:
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:

Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Celle-
biologi i løbet af de første 2 studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til studievejlederne hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne problemer !
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af organkursus I i vinteren 2001/02 er automatisk
tilmeldt den skrifllige eksamen i denne del, som af-
holdes tirsdag den 20. august 2002. Varigheden af
denne prøve vil være 1½ time. Der vil blive udsendt
eksamensbreve i starten af august 2002.

De studerende, der er tilmeldt organkursus I-eksa-
men, sommeren 2002 har mulighed for at fravælge
embryologidelen af eksamen. Dette skal gøres se-
nest tirsdag den 11. juni 2002 på eksamenskontoret.
Afmelder man denne del af eksamen er man automa-
tisk tilmeldt til embryologidel-eksamen den 20. august
2002.

De studerende, der er syge eller dumper denne
embryologieksamen i august 2002 skal selv tilmelde
sig eksamen i organkursus I vinteren 2002/03 og gøre
opmærksom på, at de kun skal eksamineres i
embryologidelen. Dette vil være eneste mulighed
for at blive syge/re-eksamineret i embryologidelen.
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Opgaven skal afleveres senest fredag den 28. juni
2002 kl. 12.00. 2 eksemplarer afleveres sammen med
en bedømelseserklæring til vejlederen, der sørger
for at give det ene videre til censor, og 1 eksemplar
afleveres til OSVAL-sekretariatet hos Gitte Birkbøll
lok. 9.1.41.
I alt 3 eksemplarer !!!

Der skal bruges en standardforside til opgaven, af
samme slags som du afleverede til OSVAL-sekreta-
riatet da du startede din opgave. En sådan forside
kan afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet

Kontakt eksamenskontoret, hvis du er i tvivl.
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på studienævnsgangen, sammen med bedømmelses-
erklæringen.

Bedømmelserne forventes at foreligge ultimo august
2002. Bedømmelserne vil blive slået op på opslags-
tavlen ved OSVAL-sekretariatet løbende, dog vil
studerende der ikke får godkendt opgaven få besked
pr. brev fra sekretariatet.

Husk at en bestået OSVAL I opgave er en forudsæt-
ning for indskrivning til 6. semesters eksamen.
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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 afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Så snart du har ændret din prioritet, kan du se resul-
tatet, og hvilket nummer du har i det amt du søger.
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Hjemesiden samler også nyeste information af inte-
resse fra de enkelte amter.
Derudover kan du læse evalueringer af turnus-
afdelinger udført af turnuslæger.
Mellem alle der deltager og angiver deres prioritet
til gavn for andre studerende, trækkes der lod om
fagbøger udlovet af fadl-forlag.

mvh Lars-Gustav Nielsen 13. semester  Århus
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Tilbud til studerende på 11. semester 

 
 
 
 
  

Tag til Bornholm en dag! 
 

Bornholms Amt inviterer til informationsdag og ørundtur fredag d. 7. juni 2002 
 

Program for dagen: 
 
  7.00:  Bus fra Københavns Hovedbanegård 
  8.35:  Med hurtigfærge Ystad-Rønne/ morgenmad ombord 
10.15:  Velkomst Bornholms Centralsygehus 
10.30:  Rundvisning på Kirurgisk Center, Medicinsk Center, 

orientering om praksissektoren og besigtigelse af        
lægeboliger 

13.00:  Frokost 
14.15:  Rundtur på Bornholm 
            Besøg hos Pernille Bülow 
            Naturvandring ved Hammeren 
18.00:  Middag og ølsmagning på Bryggeriet i Svaneke 
23.30:  Med natbåden til København 

Kære medicinstuderende på 11. semester, 
 
Bornholms Amts videreuddannelsesudvalg 
inviterer jer hermed til informationsdag på 
Bornholms Centralsygehus og en 
spændende tur rundt på den smukke ø. 
 
Ring og hør nærmere hos Nils Petersen på 
telefon: 5695 6000 eller tilmeld dig via 
e-mail: ffnp@bora.dk eller på 
fax: 5695 7397. 
 
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2002. 

 ���������
Ansøgningsskemaer til et panumskab i efterårs-
semestret kan afhentes hos ”Det Medicinske Studen-
terråd” lakale 1.2.5 (MSR kontoret).
De kan ligeledes hentes på MSR’s hjemme.
www.studmed.ku.dk/msr

Seneste ansøgningsfrist er torsdag den 30/5 og
ansøgningsskemaerne skal afleveres til Steen Jør-
gensen lokale 9.1.30

Personer der har haft skab i forårssemestret skal
ligeledes søge om at få et skab i efterårssemestret
2002!!!!

I tilfælde af at der er for mange ansøgere bliver der
trukket lod om skabene.
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Efter udflugter til Bispebjerg Krematorium og
Assistens Kirkegård ser vi på denne vandring nær-
mere på jødiske begravelsesskikke. Mandlige besø-
gende bedes bære hovedbeklædning, alle bør have
fornuftigt fodtøj på og der henstilles til, at man ikke
medbringer store tasker og rygsække af hensyn til
gravstenenes alder og faren for at de vælter. Rundvi-
ser er Erik Henriques Bing, der bl.a. har skrevet
bogen ”Evighedens Hus”.

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

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

Tid: Onsdag den 22. maj, kl. 14.00

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

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen fredag den
7. juni, hvor vi holder en dejlig sommerfest i Sct.
Andreas Kirkes smukke sal. Fra meget pålidelig kilde
har vi fået lovning på strålende sol og varme netop
den dag og aften, så en del af festen vil du kunne
tilbringe i gården iført bare knæ og en kort, let
sommerkjole / -buks i tæt tilknytning til grillpølserne
og det udendørs fadølsanlæg…

�������
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Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler. Han træffes på kontoret på Panum, lokale
15.2.1, tirsdag 10-12 og torsdag 12-14 og på HCØ, i
vandrehallen ved inspektørkontoret, onsdag 13-15.
Desuden kan han træffes efter aftale; ring på 35 32
70 94 / 20 46 41 93 eller send en mail til
pnh@adm.ku.dk.

Følg med på www.sund.ku.dk/praest

Venlig hilsen

Cand. theol. Lise Lotz
Akademisk medarbejder/sekretær for studenter-
præsten
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3B, lok. 15.2.1
2200 København N
Tlf. 35 32 70 94
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Organizer: Jiri Bartek (Copenhagen)
bartek@biobase.dk.

Preliminary program:
9.00 – 12.00 Session 1: Cell cycle control
Tim Hunt (London, Nobel Laureate): Keynote lecture
on cyclins
Steven Reed (La Jolla, CA): Proteolysis in cell cycle
control
Kristian Helin (Milan): The E2Fs in cell proliferation,
differentiation and apoptosis
Ed Harlow (Boston, MA): Organizing DNA synthesis
in mammalian cells

13.00 – 17.00 Session 2: Checkpoints and genetic
stability
Chuck Sherr (Memphis, TN): The ink4a and Arf tu-
mor suppressors
Jan Hoeijmakers (Rotterdam): DNA damage repair:
from the molecule to the patient
Jiri Lukas (Copenhagen): Cell cycle checkpoints and
cancer
Erich Nigg (Munich): Cell division, the centrosome
cycle and chromosomal instability
Sir David Lane (Dundee): Drug discovery in the p53
pathway
Everybody is welcome. No registration fee.
Registration is not necessary.

Final program on www.biokemi.org
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Tomas Kirchhausen
Department of Cell Biology, Harvard Medical School
and The Center for Blood Research, Boston,
Massachusetts, USA.
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Organizer: Steffen Junker, Aarhus Universitet,
sjunker@biobase.dk

Program:

13.00-13.15:
Steffen Junker, Institute of Human Genetics,
University of Aarhus: Introduction

13.15-14.00:
Mikael Sigvardsson, Stem Cell Laboratory,
University of Lund: Gene regulation by HLH proteins
in early B lymphocyte development

14.00-14.45:
Patrick Matthias, Friedrich-Miescher Institute, Basel:
The transcriptional coactivator OBF-1 is essential
for the immune responses and is regulated by the
proteasomal pathway

14.15-15.15:
Coffee break and refreshments

Organizers: Lotte Vogel, vogel@biobase.dk and Bo
van Deurs.

Abstract:
Membrane-bound compartments segregate defined
cellular functions in all eukaryotic cells; vesicle traffic
is required to maintain these compartments and move
substrates between them.  Because vesicle trafficking
has never been a major target for pharmaceutical
development, few chemical agents are available to
perturb specific aspects of membrane traffic.  In this
work we describe our efforts to discover new chemicals
that interfere with unique steps in membrane traffic,
identify affected pathways and elucidate the
mechanisms of interference. We developed two
screens, an imaging-based medium-throughput screen
that analyzes 500 samples per hour to identify
chemicals that affect the intracellular traffic of a
protein marker and a fluorescence-based screen that
analyzes the uptake of a lipid marker.  From a screen
of 20,000 chemicals, we identified a number that
interfere with defined steps in the secretory and
internalization pathways at nominal concentrations
of 50 micromol/l or lower.  None of them display
obvious effects on the uptake of
transferrin or in the organization of the tubulin and
actin cytoskeleton. Some prevent exit from the ER
and produce a rapid collapse of the Golgi to the ER;
others have the novel phenotype of blocking exit
from the Golgi; another group causes the rapid for-
mation of giant endosomes with a loss of internal
membranes that parallels the fusion of the expanded
endosomes with each other. An additional group
blocks the transfer of cholesterol and cholesteryl ethers
between high-density lipoproteins and cells mediated
by the scavenger receptor.

E-mail: kirchhausen@crystal.harvard.edu

Everybody is welcome. Registration is not necessary.
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Julian Gough
MRC Laboratory of Molecular Biology, Hills Road,
Cambridge CB2 2QH, UK
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Organizers: Nikolaj Blom, nikob@cbs.dtu.dk and Steen
Gammeltoft, sg@dcb-glostrup.dk

Abstract:
The SUPERFAMILY sequence assignment procedure
is based on a library of hidden Markov models
representing all proteins of known structure [1]. This
procedure detects domains in genome sequences and
classifies them at the SCOP[2] superfamily level.
The procedure detects distant evolutionary
relationships which other methods do not find, and
covers roughly half of all genomic sequence. The
assignments have been carried out on all completely
sequenced genomes and are being used by many
genome projects both as an aid to their annotation,
and as direct annotation in its own right. The
assignments also form the basis of several
evolutionary studies, both within our group and with
external collaborators.

References:
1) J. Gough, K. Karplus, R. Hughey, and C. Chothia.
Assignment of homology to genome sequences using
a library of hidden markov models that represent all
protein of known structure. J. Mol. Biol., 313(4):903-
919, 2001.
2) A. G. Murzin, S. E. Brenner, T. Hubbard, and C.
Chothia. SCOP: a structural classification of proteins
database for the investigation of sequences and
structures. J Mol Biol, 247(4):536-40, 1995.

E-mail: jgough@mrc-lmb.cam.ac.uk. Web site: http:/
/www.mrc-lmb.cam.ac.uk/genomes/julian/julian.html

Everybody is welcome. Registration is not necessary.

Campus map: www.adm.dtu.dk/fakta/transport/kort/
index_e.htm

15.15-16.00:
Karen E. Brown, MRC Clinical Sciences Centre,
Hammersmith Hospital, London: Nonequivalent
nuclear location of B cell-specific genes in different
cell lineages

16.00-16.30:
Vibeke Jakobsen, Institute of Molecular Biology,
University of Aarhus: Molecular biology of B cell
lymphomas. Analysis of the transcriptional repressor
BCL-6

16.30-17.00:
Christina B. Hertel, Institute of Human Genetics,
University of Aarhus: Loss of B cell identity correlates
with loss of B cell-specific transcription factors in
Hodgkin/Reed-Sternberg cells of classical Hodgkin
lymphoma

Everybody is welcome. Registration is not necessary.

Abstracts are published on www.biokemi.org
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Jeg er lige nu selv i gang med at planlægge et
studieophold – klinik til Australien. Så hvis du
selv har været af sted eller er i gang med at
planlægge et sådant forløb, vil jeg utrolig gerne
høre fra dig. Jeg kan kontaktes på
heijep@mdb.ku.dk eller 40 89 86 32.

Hilsen

Heike.
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Raske forsøgspersoner søges til projekt omhand-
lende kortlægning af synsprocesser i hjernen med
PET.

Rigshospitalets Neurobiologiske Forskningenhed
søger raske kvinder og mænd til deltagelse i et
grundforskningsprojekt omhandlende kortlægning
af de områder af hjernen, der har betydning for
vores evne til at genkende genstande via synet.
I nærværende projekt ønsker vi med forskellige
typer opgaver at kortlægge hvor i hjernen for-
skellige delprocesser i visuel objekt genkendelse
foregår. Undersøgelsen sker i form af PET-skan-
ning (Positron Emissions Tomografi) med hvil-
ken vi kan måle hjernens blodgennemstrømning,
og dermed få viden om hvilke områder af hjernen
der er specielt aktive i givne situationer. Selve
PET-skanningen varer ca. 3 timer og forberedel-
sen varer ca. en 2 time. Udover PET-skanningen
vil du også på et senere tidspunkt blive MR-
skannet. MR-skanningen var ca. 1 time. MR-skan-
ningen er uden kendte risici mens teknikken bag
PET-skanning forudsætter indsprøjtning af en lille
mængde radioaktivt mærket vand. Deltagelse i
forsøget refunderes med en ulempegodtgørelse
på i alt 1200 kr.
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Her i eksamensperioden er det jo vigtigt at få
rørt sig, så vi har taget initiativ til at lave en tlf.
liste for folk der gerne vil være med til at spille
rullehockey. Listen er bare tænkt som en hjælp
til hurtigt at få trommet et par spillere sammen.
Mail dit navn, tlf nr. og din e-mail til mig hvis du
vil være med på listen...
pbten@hotmail.com

mvh Peter & Kristoffer 6. sem.
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TIRSDAG DEN 21. MAJ KLOKKEN 17.00
STED: STUDENTERKLUBBEN
NB: MØDET ER OBLIGATORISK

�����	�����
Haves turnus i Viborg Amt med start forår 2003…..desuden baby og kæreste med arbejde i
København.

Ønskes turnus i hovedstadsområdet eller i pendlerafstand......

Ring til Kristine på tlf: 3534 7877 eller mail på khommel@mdb.ku.dk

*�����#����


�����������
	�����	�����
��������	�

�����!�����������
�	�����	��
��

84%*(5�*�4���	��(E�����>�6)	��F	��
3�%/<*�4/�76)<??�4
*��
�����=
�	�,�����������������
�	�,�����������������
�	��8��������������'
������
�(*)G
�;����'���'��>
1	��?�
�'���������	����
��'�$��

������=
�� ����#�����
����

����������
����.�����
�� ������
� ���
�����
.� ��������� $�	
;���!��
!������
���
�����
2	��;���'���

����;������#��
��
��
�&���
��������(*)>�6"���#�;�

6���
��������	

������	�
���
I forbindelse med FADLs Ekstraordinære General-
forsamling vedr. 2. delspuljen har Københavns Kreds-
forenings Repræsentantskab(KKR) valgt ikke at støtte
nogle af de konkrete forslag vedr. 2. dels puljen.
Årsagen er, at medlemmerne af Repræsentantskabet
selv er af forskellig holdning og man derfor ikke ville
melde en samlet holdning ud.
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Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier
for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, således at der
kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-
ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-
ere, der arbejder i hold; og én samlet pulje for de
cardiologer, dialyseassistenter og MVS-ere, der ar-
bejder i hold. Bestyrelsen skal forelægge disse ret-
ningslinier til endelig godkendelse i KKR.

2�����
���
�7
���������
J
--
��
���)
/)
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier
for den gennemsnitsfordeling af lønnen, der er hjem-
let mulighed for i overenskomsterne, således at der
kan laves én samlet gennemsnitspulje for de SPV-
ere, der arbejder i hold; én samlet pulje for de VT-
ere, der arbejder i hold; og én pulje for hvert 2. dels
hold og/eller en pulje for hver faggruppe, som fx
arbejder som cardiologer, dialyseassistenter eller
MVS-ere. Bestyrelsen skal forelægge disse retnings-
linier til endelig godkendelse i KKR.

Begrundelse:
Se den motiverede opfordring til indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Torben Conrad, faglig sagsbehandler

Du kan ikke deltage i projektet hvis du:
- er gravid eller ammende
- lider af neurologiske, psykiatriske eller medi-
cinske sygdomme
- skeler eller har bygningsfejl
- er farveblind
- er ordblind
- er venstrehåndet

Er du interesseret i at deltage i undersøgelsen
bedes du sende en e-mail til fp-cg@nru.dk  med
dit navn, alder, adresse og telefonnummer, hvor-
efter du vil blive kontaktet. Hvis du ikke har
adgang til at sende e-mail kan du henvende dig
til vore sekretærer på telefon: 35 45 67 11/35 45
67 12 på hverdage mellem 10-12.

Med venlig hilsen
Christian Gerlach
Psykolog, ph.d.
Neurobiologisk Forskningsenhed, N9201
Rigshospitalet.

����
Vi mener, at det må være op til det enkelte medlem
at vurdere hvad der er bedst.
Mød derfor op på FADLs ekstraordinære Generalfor-
samling og giv din mening til kende.
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Fælles for holdene i 2.-delspuljen er, at man skal
være på fase II  for at kunne søge på holdene.
2.-delspuljen er en måde at fordele løn på for
Cardiologiass., Dialyseass. og MVS’ere. Rent prak-
tisk foregår det ved at aften-, nat-, weekend- og
helligdagstillægene indgår i en fælles pulje, som her-
efter fordeles således at alle får den samme timeløn
uanset hvilket hold og hvilket tidspunkt af døgnet
man arbejder på. Specielle tillæg som f.eks. transport-
tillæg, rådighedstillæg og andre former for lokal-
aftaler indgår ikke i 2.-delspuljen.

Sagens kerne er, at cardiologi-hold 4101 i årevis har
stillet spørgsmålstegn ved denne puljefordelings ri-
melighed, da de hovedsagligt har aften- og nattevag-
ter og derved bidrager relativt mere til puljen end
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4101 har tolket FADLs, repræsenteret ved Køben-
havn Kredsforenings Repræsentantskab (KKR), for-
klaring på samt fordele ved 2.-delspuljen på følgende
måde:
· Medlemmerne er alle lige kvalificerede, dvs.
de har alle bestået 1. del af studiet.
· Medlemmerne vælger hold efter faglig in-
teresse og ikke efter løn.
· Når lønnen er lige på alle 2.-delspuljehold,
er det muligt at opretholde flere fagligt forskellige
hold samt hold, der fx kun tager dagvagter.

Aktuelle problemer ved den nuværende 2.-delspulje:

hold der kun har dag- og aftenvagter. Efter opstart
af Cardiologi-holdene 4102 og 4103 har disse to hold
udtrykt samme utilfredshed med den nuværende for-
deling i puljen. Cardiologi-holdene er indstillet på at
opløse 2.-delspuljen, da de føler det uretfærdigt, at
man skal dele sine vagttillæg for aften/nat med an-
dre hold der hovedsagligt tager dagvagter. De kan
ikke se det rimelige i, at man deler løn med folk man
ikke deler arbejdsopgaver med.

Dialysehold 4201, 4202, 4222 og MVS-hold 5501 er
teoretisk og fagforeningspolitisk imod en opsplitning
af det nuværende puljesystem. Baggrunden for dette
er, at det formodentlig vil betyde lukning af hold
4222 og 5501 på grund af et kraftigt lønfald. De er
tilhænger af tanken om at lige kvalifikationer giver
lige løn.

FADL repræsenteret ved Københavns Kredsforenings
Repræsentantskab (KKR) har ikke ønsket at give deres
mening til kende i dette indlæg.

En eventuel opsplitning af 2.-delspuljen vil kræve, at
det besluttes på en generalforsamling, herefter god-
kendelse i KKR og hovedbestyrelsen for derefter at
skulle sendes til urafstemning blandt medlemmerne
i Københavnskredsen. Resultatet af denne urafstem-
ning vil herefter være retningslinie for KKR’s ende-

lige beslutning om en eventuel opsplitning af puljen,
som herefter kan ske med 3 til 6 måneders varsel.

Der er, for at undgå denne lange proces, udarbejdet
et kompromis-forslag af FADL’s sagsbehandler  Tor-
ben Conrad. Dette forslag går ud på at aften/nat-
tillæget gøres personligt, og at det herefter kun er
weekend/helligdag-tillæget, der fordeles i puljen.
Dette vil betyde, at timelønnen for aften/nat-arbejde
vil stige relativt mindre, end ved en total pulje-
opsplitning, og at daglønnen vil falde tilsvarende
mindre. Samtidigt betyder forslaget, at der ikke
længere vil være gennemsnitsløn på de enkelte hold.

Dette kompromisforslag tilsluttes umiddelbart af hold
4201, 4202, 4222 og 5501. Card.-holdene 4101,4102
og 4103 kan som udgangspunkt ikke tilslutte sig for-
slaget.

På baggrund af ovenstående ønskes der herved ind-
kaldelse af en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor
der skal tages stilling til 2.-delspuljens videre skæbne.
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· Vi har ikke lige løn, idet det kun er aften-,
nat-, søndags/helligdags-, mandags- & weekendtillæg
der indgår i gennemsnitslønnen. Personlige tillæg
går udenom 2.-delspuljen. Fx får et enkelt hold i
puljen kr. 25,00 ekstra i timen (dvs. kr. 200,00 ekstra
pr. vagt) som personligt tillæg på trods af, at de hver
måned bidrager med ca. (marts beregning) minus kr.
20,00 pr. time til 2.delspuljen, idet de hovedsageligt
kun tager dagvagter.
· Nogle hold forhandler løn med Amtsrådsfor-
eningen, mens andre forhandler løn med HS, hvilket
skaber en forskel i mulighederne for forhandling af
personlige tillæg.

Hold 4101 har følgende holdninger til og ser neden-
stående fordele ved en opsplitning af 2.-delspuljen:
· Vi arbejder primært for at tjene penge, men
vores valg af hold er ligeledes styret af faglig inte-
resse, transporttid til arbejde, arbejdstidspunkt på
døgnet, oplæringsprogram, antal tvungne vagter pr.
md., etc. Hvis man vitterligt vælger efter interesse,
da vil lønnen ikke styre ens valg.
· Vi mener, at man skal have gennemsnitsløn
på holdene, hvor man har fælles arbejdsopgaver samt
deler ansvaret (”VT-modellen”).
· Vi mener, at tillæggene skal tilfalde de hold,
der vitterligt har ulemperne (nattevagter er doku-
menteret sundhedsskadelige).
· Personlige tillæg kommer på ”fair” vis det
enkelte hold tilgode.
· Dagvagter gør det umuligt, og nattevagter
gør det svært, at deltage i obligatorisk undervisning,
men alle der er på hold ved udemærket godt, at

dette problem oftest er teoretisk, idet der typisk er
andre på holdet, der kan dække de dage, man har
obligatorisk undervisning.
· Da lønkoder i forvejen styrer gennemsnits-
beregningen, kan en opsplitning umuligt blive et ad-
ministrativt problem, tværtimod.
· Man vil få et mere gennemskueligt lønsy-
stem, idet lønnen p.t. kan svinge op til kr. 15,00 pr.
time.
· Ved opsplitning vil 3 ud af 2.-delspuljens 7
hold gå op til kr. 20,00 pr. time ned i løn (pga. kr.
25,00 pr. time tillægget, vil et af de tre hold dog
fortsat ligge over den nuværende gennemsnitsløn),
hvilket vil synes revolutionerende for de berørte hold,
men nystartede hold eller fremtidige holdmedlemmer
vil være foruden disse lønforventninger.
· Opsplitning vil medføre en minimum gen-
nemsnitsløn på kr. 145,00 , for hold der kun tager
dagvagter, hvilket stadigvæk er en høj timeløn for
dagvagter.
· ”2.-delshold” vil fortsat have en højere ti-
meløn end VT-hold, men i enkelte tilfælde en lavere
gennemsnitsløn på holdet, idet VT-holdene hovedsa-
geligt har aften- og nattevagter.

På gensyn og vel mødt den 22. maj 2002 til Ekstraor-
dinær generalforsamling

Med venlig hilsen
HOLD 4101
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 19 6/5 - 12/5 2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 12 9 12 15 11 22 19 100
Udækkede vagter 4 3 3 0 3 3 0 16

Aften 15-23
Bestilte vagter 14 11 16 16 19 19 23 118
Udækkede vagter 1 0 0 0 0 0 0 1

Nat 23-07
Bestilte vagter 12 19 14 12 18 17 17 109
Udækkede vagter 4 4 0 0 0 0 5 13

Bestilt i alt 38 39 42 43 48 58 59 327
Udækket i alt 9 7 3 0 3 3 5 30
Dækningsprocent 76,7 82,1 92,9 100 93,8 94,8 91,5

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 19 6/5 - 12/5 2002

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
VT-flyverhold   bestilt 6 6 5 4 12 12 12 57
VT-flyverhold   udækket 0 0 0 0 0 0 0 0

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.
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Sundhedsfaglig
Konsulent
Brian Bjørn

Tlf.: 3524 5404
E-mail: bb@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr.
brev, telefon eller

email.

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
AFD. 5023 SØGER 2
BØRNEVENTILATØRER.

Vi er et lille hold på 12 medlemmer fordelt på  7. – 13.
semester.
Da ét af medlemmerne bliver færdig til sommer og
andre har søgt orlov til efteråret, søger vi 3, (børne)-
ventilatører til oplæring og vagttagning fra juni måned,
(evt. lidt senere, hvis du sidder midt i eksamenslæs-
ning i juni)

Arbejdet:
Holdet dækker vagter alle ugens dage, primært plan-
lagte aften- og nattevagter og enkelte dagvagter.
Desuden er gode muligheder for at tage en del løse
vagter.
Holdet har ikke dækningspligt  for alle de tilbudte vag-
ter, dog er der efter endt vagtbinding et
krav på min. 4 afholdte vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens 3 specialteams, (neuro,hjerte-
og kirurgisk team), og passer således
både de tre teams specialbørn samt præmature, børn
af diabetesmødre, asfyksi-børn etc.

Vores opgave består i selvstændig pasning af, typisk,
2-4 børn, med alt hvad dette indebærer
af pleje, forældrekontakt, stuegang, blodprøvetagning
etc.
Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger
og deltager i afdelingens sociale arrangementer

Kvalifikationer:
350 VT-timer
Godkendt VT-II kursus, ellers skal du tilmelde dig ef-
terårets kursus.
Ventilatører med neonatalerfaring foretrækkes, men
er ikke et krav, da grundig oplæring
vil finde sted.

Krav:

De første 4 måneder du er på holdet, skal du afholde
min. 32 vagter, ca. 8 om
måneden, derefter min. 4 vagter månedligt.
Efter 500 vagttimer på afdelingen og er du på 12. eller
13. semester, er der mulig-
hed for at gå yderligere ned til 2 vagter pr. måned, ( et
godt hold at arbejde på, når
man læser til eksamen).

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen,
(4 nattevagter,
1 aftenvagt).
1 ulønnet følgevagt med laborant, (dagtimer).
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra afdelin-
gen, som regel
henholdsvis 1 nattevagt, 1 aftenvagt).

Ansøgningsfrist: Onsdag den 22. maj 2002 til Vagt-
bureauet

Yderligere oplysninger hos holdleder Mette Gyhrs på
tlf. 28 22 87 67

HJEMMEHOLD 4636 SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER

Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til
pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen
med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en defor-
mitet i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer,
der gør, at han er trakeotomeret og har duodenals-
onde. Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,
samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samar-
bejde med hans mor. Han har siden fødslen været
indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal
hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er
noget speciel, idet vi udover at passe drengen også
har en meget stor indflydelse på moderens hverdag,
idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og
fordi hendes kendskab til Danmark er meget begræn-
set. Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en
stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i lan-
det.

Forventning til dig:
- VT’er, gerne BVT’er
- meget gerne erfaring med pasning af små børn og
deres naturlige udvikling.
- kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i eksamens-
månederne.
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Nyt fra Vagtbureauet:

Besøg vores hjemme-
side på www.fadl-

vagt.dk, hvor du kan
få nyttige oplysninger

som vagttager og
blive opdateret om

hvilke hold der søger
nye medlemmer.

Krav: Have min. 150 VT-timer
6 vagter pr. måned de første 3 måneder

          Kunne deltage i holdmødet den 24.05.02 kl.
18.00

Ansøgningsfrist: Torsdag den 16. maj 2002 til Vagt-
bureauet

Yderligere oplysning kan fås hos holdleder David, på
tlf.nr.: 3583 8391

NATARBEJDE I
SOMMERFERIEN?

Vi er et VT hjemmhold 4630 som har flere medlemmer
som bliver færdige med studiet, og derfor mangler vi
akut 2 medlemmer som gerne vil have en 8-12 ( færrer?
flere?) vagter i juli og august, evt også vagter i juni,
derefter er det muligt at gå ”pension” med en 2-4 vag-
ter pr måned. Da vi prøver at udvide holdet til en 9-11
medlemmer, søger vi desuden 3-4 nye medlemmer
som ønsker 2-4 vagter pr måned. Vi arbejder centralt
på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 2½
år, der har en cerebral parese. Dette 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 2 gange i vagten. Han
lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er
hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler. Arbejdet
består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med
olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte
ble og  omsorg.  Der stiles mod at han sover mest
muligt om natten. Dregen passes i eget værelse og
vagtfaciliteterne er særdeles gode (TV, video, compu-
ter, slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og
meget glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på
7 medlemmer. Der er to katte i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækker vi 4 dagvagter om
måneden på hverdage ml 10.00 til 15.00.

Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer
(gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav)
Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
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.

Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:
35374920/ 51944920.  (der trækkes lod blandt ansø-
gerne)

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 16.maj kl 12:00 til vagt-
bureauet.

SPV-FLYVER HOLD 1502
søger  nye medlemmer

Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psyk-
afdelinger. Når holdet ikke er i arbejde dækker vi al-
mindelige SPV-vagter og er på den måde altid sikret
arbejde på de planlagte vagter.

Krav:
          Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk. vagter.
          Min. 3-4 vagter hver måned.
          Være ansvarsbevidst.
          Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.

Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsu-
lent Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404

SPV-HOLD 1605 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER

Vi er et ”vampyrhold”, som arbejder på Frederiksberg
Hospital.
Arbejdet er på klinisk kemisk afd., hvor vi tager blod-
prøver og EKG’er både i ambulatoriet, på stuerne og i
byen.

Vi dækker dagvagter alle ugen dage; man-fre. Med 6
på vagt af gangen og i weekenden er 1 eller 2 på vagt.

Vores krav er:

- At du har min 200 SPV-timer
- At du kan tage min 4 vagter hver måned, også i
eksamensmåneder og vil blive på holdet i min. 1 år.
- At du kan komme til holdmøde d. 22/5 kl. 17 i
Panumkantinen.

Det er ikke et krav, at du kan stikke i forvejen, men
ansøgere med erfaring vil blive foretrukket.

For yderligere info kontakt Vagtbureauet på tlf.
35245405

Ansøgningsfrist er d. 16/5 kl. 12.00.

HOLD 4402

Da en del af vores ventiler er blevet færdige med
studiet, er hold 4402 i gang med et større generations-
skifte Vi søger derfor nye ventilatører til oplæring i
løbet af februar.

- Syntes du at fysiologien var spændende, og
vil du gerne prøve at anvende den i praksis.
- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og
virkningen af  de vigtigste medicin-grupper.
- Kunne du godt tænke dig at træne dit ”klini-
ske øje”
- Savner du at føle, at du er en del af persona-
let på en afdeling, hvor din tilstedeværelse både bliver
værdsat og taget seriøs.
- Savner du følelsen af et din kompetence bli-
ver ordentligt udnyttet.

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende
afdelingshold, som har været en del af  det faste
personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive
afd. i mere end 10 år.
På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være
sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.
Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der
efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.
Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt
blive fortrolig med mere avancerede behandlingsme-
toder og udstyr.
Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:

- observation og personlig pleje af afdelingens
patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrknings-
prøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at
træne tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behand-
ling.

Til gengæld kræver vi:

- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok
til at arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når

- kunne tage både dag-, aften- og nattevagter.
- skal kunne blive på holdet i længere tid af hensyn til
drengen, da han knytter sig til os.

Vi tilbyder:
-  pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille dreng.
- tæt samarbejde med hans mor, der er meget sød og
interesseret i at lære fra os.
- et spændende arbejde, hvor man ikke kun lige skal
tænke på sugning og bleskift.

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte holdleder Diana Jensen på telefonnum-
mer 35850631 el. 25112295 for yderligere information.

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt.

SPV HOLD 1510 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER!

Holdet arbejder på Østerled, der er et hjem for udvik-
lingshæmmede beliggende i Skovshoved, kun 5 min.
fra Ordrup Station.
Der dækkes dag- og aftenvagter efter nærmere aftale
med personalet, som holdet vil blive en fast del af.

Krav: Min.100 SPV- timer
Interesse for psykiatri

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. maj 2002  på Vagt-
bureauet

For yderligere information: Kontakt holdleder Peter,
tlf.: 28 43 69 99

RIGETS HÆMODIALYSEHOLD
HOLD 4201 SØGER 2 NYE
MEDLEMMER.

Vi er et hold, som er tilknyttet såvel den akutte som
den kroniske hæmodialyseafdeling.

Arbejdet, som er 7½ timers vagter og udelukkende
dag og aftenvagter, består i at starte og afslutte dialy-
sebehandlinger samt hvad ellers hører til, dvs. over-
vågning af pt., iv-medicinering, stuegang med læge,
blodprøvetagning, EKG m.m. Du vil også blive fortro-
lig med behandling af svære blodtryksfald, initial
hjertestopbehandling; alle ting, som er en god ballast
at have, når man står i skadestuen en kold januarnat
og bagvagten har sederet sig ned.

Det vil sige, hvis du har lyst til et spændende og
klinisk relevant arbejde, så er det os du skal søge.
Af andre funktioner, som du kan varetage når du har
fået en vis erfaring, er plasmaseperationer, dialyse-
behandling på intensive og andre afdelinger samt mu-
lighed for at tage akutte tilkaldevagter i nattetimerne.

Det vi kræver af dig er, at du er på fase II, består
mikrobiologi og farmakologi indenfor 1 år, har 150 VT
timer samt at du selvfølgelig er sød, rar og fleksibel.

Angående antallet af vagter om måneden, skal du
kunne tage 8 vagter. Der er mulighed for at tage dobbelt-
vagter.

Oplæring består at 11 lønnede følgevagter: 10 vagter
med en erfaren dialyseassistent og en vagt med en
sygeplejerske.

Ansøgningsfrist d. 16. maj 2002.

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at
ringe til Tomer Amrami tlf.: 38868983.

VT-HOLD 4407,
RIGSHOSPITALET. AFD. 2.14.3

søger 2-3 nye medlemmer til en cardiologisk intensiv
afdeling med start 1. juni 2002

Holdet dækker aftenvagter alle ugens dage, nattevag-
ter på hverdage
samt dagvagter i weekends og helligdage.
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der sker noget MEGET spændende et andet sted på
afdelingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første
3 måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter
1 år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter
med fuld løn.

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det i mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man
skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man
f.eks. ikke har nok VT-timer.

Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck
på tlf: 35852734.

Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres
på vagtbureauet senest mandag d. 17/5-02 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt samta-
ler på afd.

VB ANNONCER FORTSAT... UNGDOMSPSYKIATRISK
AFDELING PÅ NÆSTVED
CENTRALSYGEHUS:

Til ungdomspsykiatrisk afdeling på Næstved Central-
sygehus søges snarest muligt syv-otte SPV’ere. Hol-
det skal dække alle nattevagter samt enkelte aften-
vagter. I nattevagterne vil holdmedlemmerne primært
skulle sidde fast vagt hos en 15-årig retarderet autist,
mens opgaverne i aftenvagterne kan være mere brede,
idet I her indgår i et tæt samarbejde med det faste
personale, som er åbne for forandringer og arbejder ud
fra den enkle patients behov og dennes langsigtede
behandlingsplan. Patienten sover almindeligvis hele
natten, men kan i perioder være aggressiv og vold-
som.

Kvalifikationer: SPV’er med interesse for ungdoms-
psykiatri.

Ansøgning til Vagtbureauet snarest muligt. Anfør gerne
om du har erfaring med ungdomspsykiatriske patien-
ter. For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig
konsulent Brian Bjørn, telefon 35245404 eller e-mail
bb@fadl.dk.

VT-HJEMMEHOLD 4604
SØGER 1 NYT HOLDMEDLEM

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 15-årig dreng
med sølvkanyle i hans hjem på Amager.
Drengen lider af sygdommen Mb. Crouzon.

Arbejdet består primært af 10-timers nattevagter fre-
dage og lørdage og i skoleferien

Krav:
· Minimum 150 VT-timer
· Du skal kunne tage min. 1 vagt om måne-
den. Et udmærket supplement til SU.

Yderligere oplysninger: Holdleder Alexander tlf. 20 71
85 11 eller Helle: Tlf. 26 27 70 69

Ansøgningsfrist: Torsdag den 23. maj 2002 til Vagt-
bureauet
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Der vil blive lagt vægt på et hovedtema f.eks. Traume
medicin/intensiv som der vil være en række forelæs-
ninger om, hvorefter at der vil være forskellige
workshops som ligger sig op af hovedtemaet. Hver
enkelt workshop vil blive administreret af de en-
kelte basisgrupper. F.eks. kunne FADL få en respira-
tor ud og demonstrere brugen af denne og historien
omkring polioepidemien. SATS kunne beskæftige sig
med et andet område inden for traume medicin osv.
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Betaling af foredragsholdere á 1500 kr.
Transport af foredragsholdere á 500 kr.
Frokost + div. á 500 kr.

Samlet pr. foredragsholder 2500 kr.
Antal foredragsholdere ca.10 -  25000 kr.

Administrative omkostninger – 2500 kr.

I alt:  27500 kr.
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Det Medicinske Studenterråd

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

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

Blegdamsvej 3, 2200 København N

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

 

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet

Referat af MSR-møde
Den 30. april 2002 kl. 16.00

Til stede: Christian (1.sem), Sarah  (1.sem),
Christina (2.sem), Rune (3.sem), Signe (3.sem),
Maja (3.sem), Michael (3.sem), Lasse (3.sem),
Anne Gunhild (4.sem), Rikke (4.sem), Kirstine
(4.sem), Anders Asp (4.sem), Julie (4.sem),
Louise (5.sem), Thomas (7.sem), Henrik
(6.sem), Bo (7.sem), Christopher (9.sem) og
Thomas (8.sem).

1. Formalia:
Dirigent: Bo. Referent: Kirstine.

2. Nyt fra semestrene:
3. semester: Der har været en del kritik af
introduktionen til OSVAL. HR 3. sem har
henvendt sig til Jan Helge vedr. dette. Det
påpeges endvidere, at flere af demonstratorerne
ved dissektionskurset er for dårligt forberedte,
og at de ofte går til pause i længere tid ad
gangen. Bo vil kontakte Jørgen Tranum ang.
dette og eventuelt møde op ved næste uges
dissektionsundervisning.
3. og 4. semester: Der er på initiativ af
studerende fra 4. semester blevet afholdt en
underskrift indsamling vedr. flytning af
embryologieksamen, således at denne kommer
til at ligge så sent som muligt i august måned
(evt. d. 29/8 i stedet for d. 20/8) idet det er
blevet offentliggjort i MOK at der ikke afholdes
reeksamen. Studienævn og kursusledere er
imidlertid ikke blevet orienteret om, at der ikke
afholdes reeksamen, hvorfor Bo går videre med
sagen. Fastholdes beslutningen om at der ikke
afholdes reeksamen viser underskrift-
indsamlingen, at der er klar majoritet for
flytning af eksamen, og Anders vil i så fald
arbejde videre med dette.
4. semester: 4. sem. synes det er uhensigts-
mæssigt, at der i farmakologi undervisningen er
blevet undervist i CNS farmakologi, selvom der
ikke kan eksamineres i dette, mens det er blevet
oplyst at der evt. eksamineres i stofområder,
som ikke har indgået i undervisningen, men blot
er blevet oplyst via et opslag på 4. sem
opslagstavle. Studienævnet vil se på dette.

3. Opfølgning af arr. ”Tid til forandring”:
Julie arbejder videre på de ting, der er kommet
op på stormødet (se referat i MOK 1. maj
2002) med henblik på et opfølgningsmøde med
Pernille Due

4. Opfølgning på stormøde i Århus:
Emnet ved stormødet var overflytning mellem
de 3 sundhedsvidenskabelige fakulteter i
Danmark. De forskellige studieordninger blev
fremlagt, og det blev konstateret, at de er
meget forskellige, hvorfor det fortsat vil være
temmelig besværligt at blive overflyttet.
Odense fremlagde nogle interessante ideer
omkring undervisningsformer på deres fase 2,
som vi på KU bør holde os orienteret om.

5. Eksamen 5. semester:
Det foreløbige forslag til 5. sem eksamen består
af en integreret eksamen i anatomi, biokemi og
fysiologi, svarende til den eksamen der afholdes
på 4. semester. Der vil ikke blive afholdt spot,
idet anatomi udgør så lille en del af den samlede
undervisningstid. De to satellitkurser, patolo-
gisk anatomi og immunologi kan ikke integre-
res i den store eksamen, hvorfor det overvejes
at teste disse to fag på anden vis – evt. i form
af en lille multiple choice-prøve eller en opgave
efter hvert kursus.
Det blev på mødet diskuteret, hvorfor
semesterudvalgene havde udskudt planlægning
af eksamen til så sent i forløbet, hvilket vi
fandt generelt urimeligt. Samtidig diskuteredes
studienævnets rolle i bl.a. eksamenssammen-
hæng. Det viste sig, at en stor del af repræsen-
tanterne ved MSR mødet ikke var helt klar
over, hvad studienævnets arbejde består af, og
hvilke beslutninger der bliver taget i studie-
nævnet. Det blev derfor besluttet at afholde et
stormøde (gerne med Studienævnet som vært),
hvor studerende og repræsentanter fra institut-
terne inviteres til en generel orientering om
studienævnets arbejde.

6. Studienævnsmøde
Der vil blive ændret på indholdet af
patobiologiundervisningen på 3. semester, da
nogle af timerne svarer til undervisningen på 1.
sem. Eksamensplanen udleveres. Eventuelle
overlap af eksamener vil blive meddelt Henrik.

7. Cellebiologikurset – ændringer.
2. semester udvalget er i øjeblikket i gang med
at ændre på cellebiologikurset på 2. sem. Man

MSR-møde
Tirsdag den 21. maj, kl. 16 - 18.00

Mødelokalet 1.2.15

Dagsorden:
1. Formalia
2. Sundhedspsykologieksamen på 1. sem.?
3. Pensum på 3. semester
4. Eventuelt

Se debatindlæg i sidste MOK - www.mok.info.

Med venlig hilsen
Simon Serbian

ønsker at nedbryde faggrænserne og i stedet
tage udgangspunkt i cellen evt. med satellit-
kurser i histologi og genetik. Kurset skulle
opbygges omkring en enkelt lærebog. Dog skal
det stadig være muligt at læse efter andre
lærerbøger. Underviserne skal undervise i det de
finder interessant, og som de føler sig kompe-
tente til, således at f.eks. en biokemiker godt
kan undervise i biofysik. På længere sigt ønsker
man evt. at integrere kemiundervisningen i
cellebiologikurset.

8. 1. semester – ændringer:
Introduktionsforløbet på 1. semester har længe
været kritiseret for at være for langt. Derfor
vil det  blive ændret til kun at vare 1 uge, mens
den resterende kommunikationsundervisning vil
blive fordelt over semesteret.

9. Navn og logo:
MSR trænger til et nyt logo. Der vil evt. blive
udskrevet en logokonkurrence i MOK. Bo
stiller desuden forslag om at ændre navnet til
Medicinerrådet (som er navnet for MSR i
Odense og Århus). Dette forslag vil dog blive
diskuteret på et senere tidspunkt.

10. Evt.
Faglig dag: Samarbejdet mellem basis-
grupperne fra B-dag er fortsat mhp. Faglig dag.
Opbygningen bliver evt. et fælles tema, hvor
man vil engagere en række gæsteforelæsere for
derefter at lave workshops i de enkelte
basisgrupper omkring dette tema.
Sundrådet: Er man interesseret i at diskutere
budgetter, ledelsesstrukturer o.lign. kan man
henvende sig til Sundrådet ved at e-maile til
sundraadet@studmed.ku.dk
Ledelsesdebat: Den 16. maj vil der være
ledelsesdebat i LU kl. 14-17.00.
Præsentation af sekretær: MSF har fået en
sekretær. Hun hedder Karina og læser historie.
Hun er desuden aktiv i studenterpolitik på sit
eget studium. Fremover vil Karina varetage
referater og andre sekretæropgaver. Velkom-
men!

Husk også MSR-møde
den 29. maj.

Afholdes 16.00 i mødelokalet 1.2.15.
Se dagsorden i næste uges MOK eller skriv til

msr@studmed.ku.dk

Universitetets fremtid !
Kom til debatmøde i Lundsgaard Auditoriet på
torsdag den 16. maj kl. 14 - 17.00. Mød bl.a.
Rektor Linda Nielsen samt politikerne
Margrethe Vestager (radikale) og Hanne
Severinsen (venstre).
Debatmødet er arrangeret af Forenede Studen-
terråd, Dansk Magisterforening og faglige
tillidsrepræsentanter på universitetet.
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IMCC holder Bamsehospital d.
10. og 11. september i Fælled-
parken. Vi har brug for 48 me-
dicinstuderende til at være
bamselæger á 2 timer en af
dagene. Dagen før vil en bør-
nelæge og en pædagog komme
og fortælle lidt om hvordan

man skal forholde sig til børn i alderen 3-6 år.
Dette kursus vil være obligatorisk. Alle er velkomne
– der kræves ingen forudsætninger. Dog gælder først-
til-mølle princippet, da der er et begrænset antal
pladser.
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9.00-9.30: Velkomst
9.30-10.30: Hvad er medicinsk etik? -Udfra en
nordisk tradition
10.30-10.45: Pause
10.45-11.45: Hvad er medicinsk etik? -Udfra en
filosofisk vinkel
11.45-12.00: Pause
12.00-13.00: Hvad er medicinsk etik? -udfra et
klinisk synspunkt
13.00-14.00: Frokost
14.00-14.30: Workshop 1
14.30-15.00: Pause
15.00-15.30: Workshop 2
15.30-16.00: Spørgsmål og diskussion
16.00-18.00: Fri
18.00-?: Candlelight dinner og indslag med etik
og humor
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9.00-10.00: Det humane genomprojekt.
10.00-10.15: Pause
10.15-11.15: Etiske problemstillinger ved
stamcelleterapi
11.15-11.30: Pause
11.30-12.30: Etiske problemer i genetisk rådgiv-
ning
12.30-13.30: Frokost
13.30-14.00: Workshop 1
14.00-14.30: Pause
14.30-15.00: Workshop 2
15.00-15.30: Spørgsmål og diskussion
16.00-17.00: Frivillig rundvisning på Steno Mu-
seet
19.00-?: Gallamiddag med musikalsk indslag
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10.00-11.00: Hvad er det gode liv?
11.00-11.15: Pause
11.15-12.00: Hvad er den gode død?
12.00-12.15: Pause
12.15-13.00: Hvad er den gode død? (fortsat)
13.00-14.00: Frokost
14.00-15.00: Mødet med den døende patient
15.00-16.00: Diskussion og afslutning
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Formålet er at skabe et forum for etisk debat blandt
kommende læger. Deltagerne får øget kendskab til
og forståelse for nogle udvalgte etiske problemstil-
linger i forskning og i almindelig lægegerning. Der-
udover vil vi give den enkelte redskaber til, på en
kvalificeret måde, at deltage i den offentlige debat.

Konferencen vil forløbe med hovedvægten lagt på
foredrag, paneldiskussioner og debatoplæg. Faste
elementer er desuden gruppediskussioner, både som
dybdegående opfølgning på foredrag, og som forum
for disskusion af case stories. Foredragsholderne er
fra norden, og sproget er dansk/svensk/norsk/evt.
engelsk. For at give deltagere et udgangspunkt gives
der første dag en introduktion til den medicinske
etik, hvorefter vi de næste dage tager hul på proble-
mer indenfor genetikken og døende patienter. Ud-
over det faglige er der hver dag også sociale arrange-
menter. Se programmet på næste side.

Konferencen henvender sig til alle nordiske Ph.d.- og
medicinstuderende på alle niveauer. Deltagergeby-
ret er 400 danske kr.. Kursusafgiften inkluderer fore-
drag, workshops, rundvisning på medicinsk historisk
museum, frokost, middage, og kaffe/te. Ved henven-
delse på vores e-mail gives der råd om overnatnings-
muligheder i Århus til rimelige priser.

Tilmeldingsfrist er 13. august, men der er begrænset
antal pladser, så meld dig til nu!

Yderligere information fås på vores hjemmeside hos
www.imcc.dk, eller ved henvendelse til esc@imcc.dk
eller ethical_student_conference@hotmail.com.
En deltager anses som tilmeldt når både tilmeldings-
blanket og deltagergebyr på 400 kr. er modtaget af
CESC. Tilmelding kan ske pr. brev, fax eller e-mail
med tilmeldingsblankettens oplysninger. Kursusaf-
giften kan betales via bankoverførsel, S.W.I.F.T.,
Euro cheque eller bank checque. Bank detaljer: Dan-
ske Bank, 8000 Århus C, Danmark. Reg. Nr. 4809,
konto nr. 4809457729 Ethical Student Conference c/
o Charlotte Green S.W.I.F.T. DABADKKK.
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Jeg er netop kommet tilbage til Danmark efter 14
måneder i Sissala Distriktet, som ligger i det nord-
ligste Ghana. Jeg arbejdede på IMCC Ulands projekt
i Tumu – et projekt hvis mål er at forbedre sundhe-
den for befolkningen i distriktet. Så langt så godt.
Nu hvor jeg er hjemme igen spørger mine studiekam-
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sammenhænge har dette i urimelig grad forsinket
eller forhindret transport af syge og sårede, medi-
cinsk udstyr og medicinsk personale.

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med flere orga-
nisationer i Israel og Palæstina. Blandt disse er Det
Lutheranske Verdensforbund, der administrerer Augu-
sta Victoria Hospitalet i Øst Jerusalem. Hver dag
udgår der sundheds team fra hospitalet. Deres op-
gave er at formidle et væld af sundhedsydelse i de
omkringliggende landsbyer. Den palæstinensiske be-
folkning er afhængig af denne foranstaltning, da det
offentlige palæstinensiske sundhedssystem i praksis
er så godt som ikke eksisterende grundet økonomi-
ske vanskeligheder. Sundhedsydelser til den civile
befolkning i Palæstina varetages  derfor i høj grad af
lokale , nationale og internationale Non
Governmental Organisations.

Folkekirkens Nødhjælp kontaktede IMCC i august
2001 for at inddrage medicinstuderende i det hjælpe-
arbejde, de selv udfører i området.

Selve afviklingen af projektet består af tre dele.

Forberedelse:
- Vi afholder i samarbejde med FKN en
informationsaften i begyndelsen af November, hvor
alle detaljer omkring projektet vil blive gennem-
gået.
- Herefter kan interesserede studerene an-
søge om deltagelse. Der er mulighed for at søge både
som fase 1 og fase 2 studerende. Projektet henven-
der sig til studerene med tidligere rejseerfaring og
gerne tidligere organisations eller projekterfaring.
-  I januar vil de studerende, der skal af sted
deltage i et kursus forløb indeholdende uddannelse i
humanitær folkeret, overvågning af menneske-
rettigheder Sundhedspersonalets rettigheder og plig-
ter under væbnede konflikter, kursus i ambulance-
kørsel og anden relevant klinik.

Afvikling i Palæstina:
- Rotation af 4 – 6 måneders varighed. De studerene
vil dels arbejde som en del af ambulance og mobile
sundhedsteams. Deres opgave er i kraft af deres sta-
tus som udlændinge at facilitere passagen over chek-
points og rapportere om overtrædelser af menneske-
rettighederne.  Afhængig af om studenten har klinisk
erfaring eller ej vil denne komponent fylde mere
eller mindre.

Follow-up i Danmark:
- Advocacy arbejde.
- Forberedelse af den næste rotation.

I marts 2002 sendtes de fire første medicinstude-
rende af sted. Og der har i den grad været brug for
dem. De varetager i dag mange forskellige opgaver,
bl.a. ambulancetransport, børneundersøgelser, koor-
dination af nødhjælpskonvojer, m.m.
Der har været megen interesse fra mediernes side,
og de fire studerende har været i de danske medier
adskillige gange.
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Vi udsender studerende til Palæstina  for at formidle
og udføre primære sundhedsydelser og humanitært
hjælpearbejde til palæstinensere. De studerende fun-
gerer der ud over som observatører på overtrædel-
ser af menneskerettigheder.

Projektet tager udgangspunkt i et akut behov for
hjælp til formidling af sundhedsydelser til palæsti-
nensere i de besatte områder i Gaza og på Vestbreden.

I september 2000 startede den anden intifada i Gaza
og på Vestbreden.   Siden opstandens begyndelse har
den israelske regering hårdhændet forsøgt at stoppe
palæstinensisk modstand mod 33 års besættelse og
undertrykkelse og antallet af menneskerettigheds-
krænkelser er stort og stigende. Et af midlerne til at
stoppe den palæstinensiske opstand er en streng hånd-
hævelse af forbud mod at palæstinenserne bevæger
sig mellem de palæstinensiske byer i Gaza og på
Vestbreden. Kontrolposter og vejspærringer er sat
op overalt i de besatte områder. Herfra kontrollerer
israelske soldater hvem, der bevæger sig ind og ud af
byer og landsbyer.

På bagrund heraf er det blevet tiltagende sværere
for den palestinænsiske civilbefolkning på Vestbred-
den og i Gaza at få adgang til sundhedsydelser. De
palestinensiske enklaver er omgivet af israelske
kontrolposter, hvor ind- og udrejse af områderne
kontrolleres. De fraførende veje er blokeret af mili-
tært personel, bunker af affald eller skrot. I flere
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Ved en kontroversiel beslutning i FN oprettes
den staten israel officielt.

��JF>�$'��
Israelske styrker besætter Vestbredden, Gaza,
Sinai og Golanhøjderne.
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Den første intifada: der er opstår et spontant
oprør (intifada) blandt palæstinensere i de be-
satte områder.
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Lederen af det palæstinensiske selvstyre, Yasser
Arafat og den israelske præmiæreminister Uizak
Rabin underskriver “Declaration of Principles on
Palestinian self-rule in the Occupied territories”.
Deklarationen er en del af fredsprocessen.
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Trods fredsprocessen og israelske løfter  om til-
bagetrækning fortsætter den israelske besættelse.
Jødiske bosættelser udviddes og jord konfiskeres
fra palæstinenserne på den besatte Vestbred.
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Den anden intifada: palæstinenserne gør igen
oprør mod den israelske besættelse.

Folkekirkens Nødhjælp og IMCC ønsker at fortsætte
projektet. Vi er derfor ved at forberede en 2. rota-
tion i efterårssemestret 2002, og vi mangler et par
medicinstuderende, der vil deltage, især studerende
på 2. del.

Hvis du kunne have lyst til det, så kontakt Malene
Mikkelsen på Folkekirkens Nødhjælp for mere infor-
mation: tlf. 33152800 eller spørg på IMCC-kontoret.
Du kan også læse mere på www.dca.dk.
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merater meget interesseret til hvad det egentlig var
jeg lavede dernede. Det er ikke let at svare på, for
den ene dag er meget forskellig fra den anden. Over-
ordnet kan jeg dog fortælle at vi arbejder med
sundhedsadministration, altid sammen med de lo-
kale sundhedsarbejdere og med fokus på træning og
research. Nedenfor kan I læse nogle uddrag fra min
dagbog. De beskriver et udpluk af hverdagen på pro-
jektet i Tumu.

…Arbejdet hernede er meget alsidigt. Vi holder
mange små møder, hvor vi diskuterer strategi, sam-
arbejdspartnerne og de forskellige arbejdsopgaver.
Vi deltager også i mødet ved vores samarbejds-
partnere (distrikts sundhedsadministrations perso-
nalet) hver mandag. Møderne tager alt fra 1 time til
4 timer - for de tager sig tid til en masse små irrele-
vante diskussioner (set fra vores synspunkt). Vi prø-
ver at sætte lidt mere struktur på møderne, men
man skal godt nok passe på hvad man foreslår - de
bryder sig ikke om, at vi kommer med alt for mange
gode nye ideer!! På møderne bliver alle breve fra den
sidste uge også læst op - og alt skal med, både punk-
tum og komma bliver nærmest læst højt…

…Universitetet og studierne kunne ikke være mere
fjern for mig, end det er lige nu. Vi har travlt her-

nede. Projektet er gået ind i en ny fase, og der er
mange ting der skal falde på plads. Samarbejdsafta-
ler, et nyt kontor og et projekt dokument (en kom-
plet beskrivelse af projektet for de næste 5 år).

…Vi har været med til at arrangere et 10-dages
kursus for fødselshjælpere. I dag var sidste dag på
kurset, så der skulle være afslutningsceremoni med

masser af taler, sang og skuespil, og så lidt mad til
afslutning. Det var meget festligt, men også en lidt
lang affære - talerne blev længere og længere. Der
var 17 kvinder med på kurset - en fra hver landsby
området. De er alle frivillige, og har tidligere mod-
taget mange børn, hvilket de formentlig har lært af
deres svigermødre. Selvom de alle er analfabeter,
har de nu lært lidt om hygiejne, ernæring af gravide
og nyfødte, hvornår de skal sende en fødende kvinde
på hospitalet og meget mere. Jeg tror at de var ret
stolte da de fik overrakt deres certifikater og deres
bokse med fødselshjælperudstyr.

…Der er udbrud af CSM og så mange som muligt skal
vaccineres mod meningitis. Vi har været af sted sam-
men med personalet på Gwollu Sundhedscenter, og
har delt os i to teams med en hvid og en sort på hvert
team. 7 landsbyer er det blevet til og 1700 vaccine-
rede sorte. Det er hårdt arbejde, men 8 timer går
hurtigt når vi sidder derude under et stort mangotræ
og stikker, stikker og stikker.
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At ændre undervisningsformerne generelt på et stu-
dium med så lang historie som medicinstudiet er en
stor ting! Den traditionelle måde at undervise på går
jo flere hundrede år tilbage. Der er tale om den
’katedrale undervisningsform’. Dvs. situationen, hvor
der undervises fra kateteret til de studerende. Vi
kender den fra forelæsninger, hvor vi sidder optil et
par hundrede studerende af gangen, og det derfor er
umuligt for mere end et par studerende at tage or-
det. Der er tale om udpræget énvejs-kommunika-
tion. Underviseren gennemgår et fagligt område, og
studerende lytter (og tager måske noter). I mindre
fora som f.eks. holdundervisning á 24 studerende er
der i langt højere grad mulighed for hver enkelt
studerende at deltage; men desværre udvikler un-
dervisningen sig ofte igen til énvejs-kommunikation
(i hvert fald på gammel studieordning). Igen sidder
vi som studerende og lytter (og tager måske noter).
Vi får måske gennemgået stoffet endnu en gang. –
Og hvis man så er flittig, så kan man jo gå hjem og
læse det for tredje gang! Så, må man da kunne det ...
(?).

Nej, det kan man ikke! Der skal mere til. Nye
undervisningsformer er påkrævet!

�����
Generelt afhænger undervisningssituationen natur-
ligvis af den enkelte underviser – og de studerende.
Men det er et faktum, at de traditionelle
undervisningsformer som hovedregel er 'doserende'.
Man får gennemgået stof og indtager som stude-
rende en passiv og modtagende rolle. Når det går
fuldstændigt galt falder vi i søvn (på de bagerste
rækker) eller bliver helt væk!

Sammenhængen mellem undervisningsform og % hu-
sket stof er illustreret ved den såkaldte ”Læringspy-
ramide”. Den giver følgende procenter:

Forelæsning: 5%
Læsning: 10%
Audiovisuelle metoder: 20%
Demonstrationer: 30%
Gruppediskussioner: 50%
Praktisk øvelse: 75%
Undervisning af andre: 80%

I den nye studieordning forsøges det med nye
undervisningsformer at gøre op med et system, hvor
vi kun benytter 'former', med lave indlærings-
procenter. Vi skal som studerende være aktive. Det
sker ved at benytte undervisningsformer med høje
indlæringsprocenter.

Undervisningsformer som PBL (problembaseret læ-
ring), Case-orientering og PIL (problem initieret
læring) sætter den studerende i centrum. – Dette har
ført til det overordnede begreb 'SAU', idet den stu-
derende ikke blot skal lytte, men selv aktivt del-
tage. Undervisningen er stadig lærerstyret, men altså
studentercentreret. Dette kombineret med en an-
vendelse af cases, der sætter stoffet i en relevant
kontekst, udgør reformen af de traditionelle
undervisningsformer. Forelæsninger kan stadig bru-
ges. Men i stedet for bevidstløst at gennemgå alt
stof, skal de bruges til særligt vanskelige emner el-

ler til at give overblik. Alt dette kræver mere af den
studerende, men gevinsten er der: Det bliver mere
interessant at deltage i undervisningen, og man læ-
rer mere.

Det fører for vidt at gennemgå de enkelte
undervisningsformer her. Studienævnet har på net-
tet en såkaldt Pædagogisk Håndbog (www.sund.ku.dk
under studienævnet, permanente udvalg, følge-
gruppen). Her kan læses meget mere.

Endelig skal det siges, at underviserne ikke bare fra
dag til dag kan forventes at anvende nye
undervisningsformer. Der skal naturligvis ske en vi-
dereuddannelse – undervisningspædagogisk. Under
fakultetets Pædagogiske Udviklingscenter, bliver der
udbudt målrettede kurser; og med det nye dekanat
er der håb for, at der bliver fastlagt egentlige krav
for denne videreuddannelse – så det ikke kun er de
(heldigvis flere) ildsjæle blandt underviserne, der skal
trække læsset.

Videreuddannelse som underviser burde være en selv-
følge – og den er reelt en forudsætning for forbed-
ring. Alternativet er at lægeuddannelsen bliver sid-
dende i forældede pædagogiske metoder. Den nye
studieordning muliggør en pædagogisk modernise-
ring af studiet. Det fortjener støtte af både stude-
rende og undervisere.
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Udover en række udmærkede forelæsninger af over-
lægen fra traumecentret, bestod kurset af 3 sølle
praktiske undervisningstimer!! idet man har vægtet
forelæsningerne betydeligt højere end hold-
undervisningen. På mange fag kan denne vægting
givetvis være rationel, men i et praktisk fag som
førstehjælp er denne prioritering fejlagtig. Det er en
pædagogisk grundregel, at praktiske fags øvefase er
en helt afgørende del af indlæringen. Faktisk siger
man, at op til 70 % af praktiske fags undervisning
skal bestå af praktisk indøvelse.

Istedet for forelæsninger så lad os dog øve de for-
skellige delelementer i hjertemassage. Man kan ikke
lære at udføre et cricothyrodotomi eller trykpunktet
for hjertemassage fra Teilum´s 14´ende række. Som
studerende på et medicinsk fakultet, må man kunne
tillade sig at kræve, at undervisningen foregår på et
hensigtsmæssigt niveau og med anvendelse af almin-
deligt anerkendte pædagogiske principper, der tilla-
der erhvervelse af de nødvendige praktiske færdig-
heder.

I ovenstående lys burde hele førstehjælpskurset ta-
ges op til en alvorlig revurdering. Det er tankevæk-
kende, at man som hjertestops-patient med rette
kan føle sig mere sikker på en kaserne, hvor solda-
terne modtager 36 timers praktisk førstehjælps-
undervisning, end på en højere læreanstalt for medi-
cinske studerende!
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Lad være at tænke på at være fornuftig. Køb alle de
bøger, du vil have – tre dyre atlas, fire biokemi-
bøger, men også fjollede ”Lær Let” bøger og sygeple-
jerske bøger hvis det er det du vil have. Du kan jo
altid sælge dem igen. Køb din forkost i stedet for at
bruge tid på madpakker & madpakke-indkøb. Køb
stømper lige, når du ser dem i stedet for at tænke du
kan få dem billigere ved at tage en speciel tur til
Matas – det er tidsspilde. Gå i bedre supermarkeder
i stedet for Netto – du skal ikke krone din dag på
biblioteket ved at stå & kigge på én slatten cour-
gette, du skal have lige hvad du vil ha´ og det skal
helst være bøf en gang imellem!

%�;� �!����
Det smukke ved eksamenstiden er at når undervis-
ningen endelig er slut så er din tid fuldstændig din
egen (hvilket ”læseferien” for dem på ny studieordning
også er/red). Det vil sige du kan sove til klokken tolv
hvis du har lyst, bare du får læst de timer du selv har
besluttet dig for, du skal være produktiv per dag.
Det ligger for de fleste’s vedkommende omkring 5-7

”rigtige” timer (altså minus pauser.) Så lad for Gud’s
skyld være med at stresse dig selv ved at sove for
lidt. Find en læsemakker der kan forstå det hvis du
bare skal se den kamp, tage til det lagersalg, nyde
den solskinsdag eller hvad det nu er, du tænder på.
Eller hvis du er kommet ind i en rigtig god læsestime
og vil blive ved. Det er din tid. Du skal bare præstere
noget til sidst og der er ingen der tjekker, hvordan
du har gjort det.

*���������'���
Hvis det er det, du plejer. Gå i byen bare lidt mindre
end du plejer. Lad i hvertfald være med at skære helt
ned – jeg ved godt nogle kan holde det ud og få meget
ud af det – men det er IKKE mere afslappende at
være hjemme og få en tidlig nat’s søvn hvis du vildt
gerne vil være andetsteds, og det er IKKE særlig
sandsynligt at du vil producere særlig meget godt på
en lørdag aften hvis du har været i gang hele dagen.

)"��;!��������������������
Man bliver sindssyg af at sidde på nummeren hele
tiden. Man bliver rastløs og ked af det. Derfor har
man måske brug for lidt mere sport i denne tid og
hvis det er udendørs er det endnu bedre, så får du lidt
ilt og dagslys. Betragt forløbet som en sports-
træningsperiode, og din krop som en væddeløbshest.
Eller hvad? Husk ikke at overdrive med motionen,
den skal ikke gøre dig for træt. Hvis du dyrker meget
motion så lav meget to dage før eksamen og så intet
dagen lige før – det giver mest energi på
”maratondagen.”
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Marzine er et udmærket preparat som kan bruges
selv af børn, så du skal ikke blive bange for at blive
en 60-årig amerikaner på Valium og med puddel-

hund. Det er et middel mod transportsyge, som gør
én døsig, og virker smaddergodt hvis man ligger og
stadig ikke har faldet i søvn kl. to om natten. Ellers
kan man jo lave en varm kakao med Amaretto eller
anden liqueur, men så bliver man lidt vågen af akti-
viteten.

,!���";#'��
Hold dig væk fra folk eller situationer der dræner dig
psykisk. Ikke dine gode venner, der lige pludselig har
problemer, dem skal du selvfølgelig tage dig af  --
men mærkelige ældgamle konflikter i din boligfor-
ening, folk du har ondt af men ikke er dine venner …
du har ikke tid til at være den søde altid!

���������������#�����
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Det er altså ret lækkert at fordybe sig i noget og
virkelig forstå det. Så nyd det! Og lad være med at
tænke på det andet, du ikke har styr på …. Det kan
jo kun komme i det tempo det kommer og hvis din
læseplan holder så kommer det vel før eksamen …
eller …

�+������P�
… så i hvert fald før sygeeksamen!

Det sidste tip … så ville jeg jo egentlig sige, det er
meget afstressende at dyrke sex … men det er jo
ikke altid lige let at finde en at gøre det sammen
med … så gør det alene … hvis ikke andet kan det jo
holde dig vågen mens du læser om 1000101 forskel-
lige typer af celler eller farmaceutika!
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Udarbejdet af Ion,
Tegninger: E. S.
Kristiansen

Den saa længe paa ham med et
sørgmodigt, bønfaldende Blik ...

Den akutte Eksamenspsykose er en frygtet epide-
misk Sygdom, der til visse Tider hjemsøger store
Dele af Studenterverdenen. Selv om Prognosen quoad
vitam som Regel er god, kan Sygdommen medføre de
alvorligste Konsekvenser, og dens Betydning kan
næppe overvurderes.

Ætiologi: Filtrerbart agens. Synes at trives
bedst i neurolabile Personers Centralnervesystem
specielt ved Tilstedeværelsen af Mecodrin og lig-
nende Stoffer. Er udtalt Okkels-positiv, iøvrigt ret
nøjsom, foretrækker nikotinholdig Atmosfære;
Lundsgaards Reagens forgæres vanskeligt.

Patogenese: Lidelsen starter altid hos en
enkelt Person, men spreder sig pandemisk med utro-
lig Hast til store Dele af et Eksamenshold. Det
neurotrope agens bevirker, at talrige Kommissur- og
Associationsbaner i cerebrum sættes ud af Funktion.
Bedst kendt er Afbrydelsen til Talecentret, hvorved
Pt. ikke kan sige et Muk! Hos andre nedsættes den
cerebrale Hæmning, hvorved de ejendommeligste
Associationer kan opstaa. Lavere Centrer kan angri-
bes: Tremor og Sphincterforstyrrelser er hyppige.

Symptomer: Som Regel opstaar Lidelsen ret
pludseligt. Kan deles i en gastrointestinal og en ner-
vøs Form.

Den gastro-intestinale viser sig ved talrige
vandtynde Aff., Appetitløshed, Kvalme, Pt.
dehydreres hurtigt, bliver s1øv og apatisk med ind-
sunkne øjne og nedsat turgor. Behandlingen er saare
simpel. Den tilkaldte Læge bør straks præstere en

effektiv Lægeattest til Fakultetet, hvorefter alle
Symptomer er forsvundet for de næste 5-6 Maaneder.

Den nervøse Form er den farligste. Pt. bli-
ver deprimeret, synes det gaar skidt og arbejder
mere end nogensinde. Pt. begynder at klage over
vekslende Hedestigninger og Kulderystelser. Samti-
dig begynder Sphincterforstyrrelserne med udtalt
Pollakisuri; i de svære Former ses lejlighedsvis
Incontinens. Tremor manuum er næsten konstant.
Alternerende Nystagmus. Kønsdriften nedsættes be-
tydeligt.

Paa dette Tidspunkt optræder de paranoide
Drømme. Da disse er meget betydningsfulde for
Forstaaelsen af denne sørgelige Lidelse, skal nogle
Eksempler anføres.

En Patient saa for sig en kæmpemæssig Kvælerslange
med et Hoved som Prof. Eggert Mø11er. Slangen gled
mod ham med ganske konstant Fart. Han forsøgte at
flygte, men var ude af Stand til at røre sig. Da Slangen
havde snoet sig tre Gange omkring hans Krop, saa den
længe paa ham med et sørgmodigt, næsten bønfaldende
Blik. Derefter rystede den svagt paa Hovedet og gav sig
langsomt og yderst korrekt til at knuse ham fuldstæn-
digt. -Pt. vaagnede da op med den voldsomste Dyspnoe
og enkelte eklamptiske Rykninger af Arme og Ben.

En anden Pt. drømte, at han var en Flue. Han
summede muntert og sorgløst omkring, indtil han plud-
selig fløj ind i et enormt Edderkoppespind lavet paa
den mest djævelske Maade at klæbrige kutane Nerve-
grene. Midt i Spindet sad en Edderkop, der paafaldende
lignede en Lektor i Anatomi; den sad roligt og gjorde
sin Giftbrod klar til Brug ...

Vi har ikke villet forskaane Læserne for
disse rædselsfulde Sygdomsbilleder, da de særdeles
godt belyser Lidelsen.

Dersom Pt. nu indtager Mecodrin, bliver de
cerebrale ødelæggelser omfattende. Gale Associa-
tioner myldrer frem. Ofte leverer Pt. en Ordsalat,
som man ellers kun kender den fra fremskreden
schizofreni.

Forløb: Sygdommen naar Højdepunktet
medio December og Maj. Derefter forsvinder Symp-
tomerne, dog ofte efterladende udtalt Træthed, Hjer-
tebanken, Globulusfornemmelse m. m. Typisk er
saaledes halv- eller helaarlige Remissioner.

Prognose: Som omtalt quoad vitam nogen-
lunde. For mange Ptt. ændres ændres (Redaktionen
anno 2002 er opmærksom på trykfejlen, men har valgt
at bibeholde teksten i originalform) Levnedsløbet paa
afgørende Maade, undertiden med varig Invaliditet.

Terapi: Profylaksen vigtig. Ptt. med Lidel-
sen maa straks isoleres, da Sygdommen ellers griber
om sig med utrolig Fart. 1øvrigt beroligende Tale,
Phenemal evt. kombineret med Coffein. I sværere
Tilfælde Afbrydelse af Arbejdet og Landophold. Er
Tilfældet kompliceret med oligofreni, er al Terapi
magtes1øs.

Litteratur:
1. F. C. C. Hansen: Experimentel Fremkaldelse af
Eksamenspsykoser. Universitetets Festskrift 1926.
2. H. Okkels: 600 Tilfælde af akut Eksamenspsykose,
med Illustrationer. Berlingske Forlag 1946.
3. Engelbreth-Holm: Kammerat med Studenterne. Et
Causeri. Udgivet af Frit Danmarks Lægegruppe.
4. K. O. Møller: Syntetiske Definitioner; deres Skæbne
i Studenterne og universelle toksiske Virkninger. U. f.
L. Nr. 65, 1945.
Se endv. Billedbladets Reportage Juni 1944 fra Anatomi-
eksamen: »Man hygger sig hos Prof. Okkels !«

Forventes på gaden primo juni

�����



��
����������������	

����������	

	
�����������	���������������		�

��������

�����������	
������
���	���	�	������	�
��
���

�������������	����
���������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������� 
��	���������!"#�#!$%!&���������������	�		��������� 
�����������������'�����
(������������	���������	������������	������		����	���)�
������������������ ������������
������������������������'��	���
����	�������������������������*


�������������������	�������)
����	������	�
��
���	��
	�
��
�	����	��
����	����	��	�
�
������	
�
��	���������	

���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������
�������
�����
�
���������������������������� �����������

!������������������	��������������������

���������
�������
����
���	������	���	 !��"��#$!%������ &
�#$!	!"'	(����	&	"����	�) !�$	"�������
�����
������	��������������#

��������	�
������	��������������������������
��������������������

�������	

��������������


