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2002-2003

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

BOGMARKED
Bogmarkedet afholdes:

mandag den 16. september kl. 1400 - 1630
Numre kan trækkes fra kl. 13

Bøger  til salg kan indleveres:
onsdag 11/9 kl. 14 - 16 og torsdag den 12/9 kl. 15 - 17.

Penge  og ikke solgte bøger  skal afhentes
onsdag 18/9 kl. 13 – 15 eller torsdag 19/9 kl. 15 - 17

OBS!
Som noget nyt afholdes der en Bogcafé , hvor du kan høre om og spørge til

de forskellige bøger på lægestudiet.
fredag 13/9 kl. 14 – 16

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

Bemærk: MSR forbeholder sig ret til at afvise bøger mv. som skønnes usælgelige.
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Det sker i ugen 2002/2003

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:

Onsdag:
MOK nr 2, årgang 35 udkommer

Torsdag:
Møde om faglig dag (se side 14)
IMCC-infomøde (se side 14)

Film i P8'n (se side 15)

Fredag:
Laaang fre-bar

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
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)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Louise Honoré og Thomas Rasmussen
Træffetid: Man + Ons15-16
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post samt Assistent Maj-Britt Helvang
Studentersekretær: Mikkel Westen
Træffetid: Mandag kl. 10.00 - 14.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

TRÆFFETIDER UGE 37
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 9/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 10/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Lone-Emilie Rasmussen og Ture Karbo
Ons 11/9 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 12/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt

TRÆFFETIDER UGE 38
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 16/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 17/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Lone-Emilie Rasmussen og Ture Karbo
Ons 18/9 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 19/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholt

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet kan ikke længere rettes til én specifik
international vejleder pga. omstrukturering af studievejledningens arbejdsopgaver.
Der tages forbehold for ændringer.
Studievejledningens telefonnummer er: 35 32 70 91.
Studievejledningens e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 71 52
Ekspeditionen har åbent på hverdage: 0900 – 1600

Bemærk:
Pga. opsigelser i studievejledningen ved medicin er der fra 1. september ikke længere ansat en
international studievejleder i studievejledningen for medicin.
Denne type vejledning vil fremover blive varetaget af en ansat udenfor studievejledningen.
Nærmere information følger snarest.
Indtil da skal ALLE henvendelser vedr. internationale forhold rettes til følgende e-mailadresse:
sun-int-stud@adm.ku.dk

Studievejledningen

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!

Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

Desuden ændres der løbende i gældende regler !!!!!

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.
Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere. Hvis en
ny regel har været offentliggjort i MOK eller på
nettet, gælder den, hvad enten du har læst den eller
ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

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

MOK OG STUDIET
INDTEGNING TIL EKSAMINER
OG TENTAMENER FOR MEDICIN-
STUDERENDE UNDER

Husk det nu...
Hvis ikke du har nået det endnu ken det stadig nåes
på nettet til søndag den 15. september:

punkt.ku.dk

M
ok

allerede m
andag aften på nettet:

M
OK.info
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REGLER VED EKSAMEN
EKSAMENSTILMELDING

Tilmelding til eksamen sker ved personlig henven-
delse på ekspeditionskontoret i indtegningsugen, På
gangen foran ekspeditionskontoret vil der være frem-
lagt tilmeldingsblanketter til eksamen. Eksamens-
tilmelding kan undtagelsesvist foretages skriftligt,
ved fuldmagt eller efter aftale med eksamens-
kontoret.
Du kan også tilmelde dig eksaminerne på Universite-
tets selvbetjeningsservice på nettet:
http://punkt.ku.dk/

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK og i lektions-
kataloget. Eksamenstilmeldingen dette semester sker
i uge 37, mandag d. 9. september til onsdag d. 11.
september 2002 (begge dage inklusive)

Tilmeldinger efter tidsfristen modtages ikke!

Hvis du ikke opfylder indtegningsbetingelserne, og
søger dispensation, men ikke har fået svar endnu
på din dispensationsansøgning, skal du stadig hu-
ske at overholde tidsfristerne for eksamens-
tilmelding! Når du tilmelder dig eksamen, skal du
blot få noteret på din eksamenstilmelding, at du
søger dispensation.

REGLER FOR TILMELDING TIL DE ENKELTE
EKSAMINER

STUDIEORDNING AF 2000

1. DEL NY ORDNING

1. semester.
Ved slutningen af 1. semester bør man deltage i
tentamen i Basal humanbiologi. Vær opmærksom
på at man skal have deltaget i denne tentamen
efter 1. studieår !

Indtegningsbetingelser for tentamen i Basal Human
biologi og Medicinsk Kemi er godkendt øvelseskur-
sus i Kemi

Der er ikke syge/reeksameni samme semester ved
Basal Humanbiologi.

2. semester
På/efter 2. semester skal man deltage i eksamen i
cellebiologi og TAS.

Indtegningsbetingelser for eksamen i cellebiologi er
godkendt øvelseskursus i cellebiologi.
Indtegningsbetingelser for eksamen i TAS (tidlig al-
men medicin og sundhedspsykologi) er godkendt kur-
sus i TAS inklusiv godkendt førstehjælpskursus.

Der syge/reeksamen i cellebiologi.
Der er ikke syge/reeksamen i TAS.

For at komme på 2. del skal man have bestået celle-
biologi og basal humanbiologi !

2. DEL NY ORDNING
3. semester
På/efter 3. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integreret Organkursus I og tentamen i
metodelære.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus I er godkendt dissektionskursus i
anatomi samt godkendte laboratorieøvelser.
Indtegningsbetingelser til tentamen i metodelære
er godkendt kursus i metodelære.

GAMMEL STUDIEORDNING

På/efter 6. semester kan du tilmelde dig eksaminer
i anatomi II, biokemi, fysiologi samt den integre-
rede prøve. For alle de 4 nævnte eksaminer er
indtegningsbetingelser:

· godkendelse af samtlige obligatoriske studie-
elementer på 1.- 6. semester, samt bestået anatomi
I, almen og organisk kemi, TAS, cellebiologi samt
OSVAL I.

FASE II

Tilmelding til 7. semester kræver bestået Fase I

Du skal være opmærksom på, at du IKKE kan få
rykket rundt på undervisningen og således tage kur-
ser fra f.eks. 9. semester på 8.semester.
 
På/efter 7. semester kan du tilmelde dig eksamen i
genetik.
Indtegningsbetingelser:
· for genetik: bestået cellebiologi eksamen.
OBS! Indtil videre kan du tilmelde dig eksamen i
genetik allerede efter bestået eksamen i cellebiologi.
Ønsker du en holdplads i genetik før 7. semester,
skal du søge dispensation for dette.

På/efter 8. semester kan du tilmelde dig eksamen i
mikrobiologi, farmakologi og videnskabsteori II.
Indtegningsbetingelser:
- for eksamen i mikrobiologi: godkendt
mikrobiologikursus.
- for eksamen i videnskabsteori II: godkendte
skriftlige opgaver i faget samt godkendte kliniske
kurser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i farmakologi: godkendte klini-
ske kurser i kirurgi og intern medicin.

På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte
kliniske kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige:
godkendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godken-
delse fra vejleder samt bestået eksamen i viden-
skabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen
i dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-
laryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt
klinisk kursus i faget.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kli-
nisk kurser i intern medicin og kirurgi, samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen
i arbejds- og miljømedicin, forordningslære og
patologisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin til-
lige: godkendt klinisk kursus i faget samt beståede
eksaminer i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige:
bestået eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksa-
miner i videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen
i intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi:
godkendte kliniske kurser i intern medicin, kirurgi,
klinisk biokemi, anæstesiologi og neurologi og neu-
rokirurgi samt beståede eksaminer i farmakologi,
mikrobiologi, videnskabsteori, klinisk socialmedicin
og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte klini-
ske kurser i intern medicin og kirurgi samt bestået
eksamen i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen
i almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri
og akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester:
godkendelse af samtlige obligatoriske studie-

elementer til og med 12. semester og godkendt VKO
samt beståelse af samtlige eksaminer til og med 10.
semester samt bestået forordningslære, patologi,
intern medicin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt kli-
nisk kursus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt kli-
nisk kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt
kursus i akut patient.
 
OBLIGATORISKE STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80%
ved den obligatoriske undervisning, men ved
øvelser, hvor der skal afleveres rapport til god-
kendelse, vil kravet være 100% fremmøde. Du vil
først modtage eksamensbrev når alle indtegnings-
betingelser til faget er opfyldt, herunder godken-
delse af obligatoriske studieelementer. Attestation
for godkendelsen af de obligatoriske studieelementer
sker via EDB og går direkte til eksamenskontoret.

TIDSFRISTER FOR EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.
ADRESSEÆNDRING FØR EKSAMEN.
Fase I:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksa-
men for at være sikker på at få tilsendt dit eksamens-
brev.
Fase II:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.
GOD EKSAMEN !!

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

1. OKTOBER 2002 ER SIDSTE FRIST FOR
AFLEVERING AF DISPENSATIONSANS-
ØGNINGER

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskri-
ves samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-num-
mer
- angivelse af studietrin og på fase II også
klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for
de særlige forhold, der kan begrunde en dispensa-
tion)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning
eller lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i efterårssemesteret 2002 tirsdag 1. oktober. Kun
ansøgninger der er begrundet i akut opståede situa-
tioner, vil blive modtaget efter fristens udløb og
blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes på,

STUDIET
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at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,
kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor
at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit for
fag man har på indeværende semester (1. sem. undta-
get). Ansøgningsfristen er 1. oktober 2002 i dette seme-
ster.

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit
er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal føl-
ges for at give en smidig og hurtig sagsgang.

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræ-
ver en samtale med en studievejleder inden ansøg-
ningen kan behandles.
Dette er gældende for dispensationsansøgninger om
4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte an-
dre.

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

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD LAVER VI ?

På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat som
studievejledere for medicin. Vi træffes enten i vores
åbningstider, eller i telefontiden, respekter ven-
ligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk

Vi kan blandt andet bruges til følgende:

- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

Du kan også komme og snakke om de problemer du
måske har i forbindelse med studiet. Utilstrækkelig-
hedsfølelse, nederlaget ved at dumpe, koks i læse-
gruppen, det  uoverskuelige i det lange studium eller
hvad det nu måtte være.

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

Vi har et læsemakkermarked på opslagstavlen uden-
for vores lokale. Her kan du sætte en seddel op, hvis
du mangler en at læse sammen med.

Kort sagt: BRUG OS, det kan være en fordel at
komme før alting er brudt sammen - måske har du
nogle muligheder mht. studiet, som du havde over-
set/ikke kendte til.
Det er vigtig at du komme ned til os inden det går
galt, derved er det nemmere for os at hjælpe.

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter),
vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du
ansøge om dispensation til gentagelse af undervis-
ningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så
snart problemet opstår.

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1.
august og 10. januar - men det er en god ide at
ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for,
hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og ved-
lægge evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

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

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. okto-
ber for fag man ønsker meriteret for det efter-
følgende semester – m.a.o. fag man skal have til
foråret 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på in-
deværende semester vil ikke blive behandlet (dog
med undtagelse af 1. semester studerende der har
ansøgningsfrist 1. oktober for indeværende semester
for fag på 1. semester).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
foråret 2003 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til for-
året er ansøgningsfristen for merit for efterårs-
semesteret 2003 fredag 28. februar 2003.

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

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

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

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

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Fase II
LABORATORIUM FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER

Laboratorium for Kliniske Færdigheder (LKF) står
for undervisningen i praktiske kliniske færdigheder
forud for og under fase II studerendes klinikophold
på Rigshospitalet. LKF ligger i Teilumbygningen,
afsnit 5404.

I samme afsnit ligger også 6 læselokaler som Klinik-
udvalget Rigshospitalet står for. Adgang til disse kan
ske hele døgnet. Dog skal man på hverdage mellem
17.00-08.00 og i weekender og helligdage have et ID-
/adgangs-kort for at kunne lukke sig ind. Studerende
ved KRH får dette automatisk, hvorimod studerende
fra andre klinikudvalg skal henvende sig i sekretaria-
tet for Klinikudvalget Rigshospitalet for at få et.

LKF afholder kurser i aftentimerne Disse kurser hen-
vender sig til alle på fase II uanset tilknytning til
klinikudvalg. Studerende på fase II som ønsker at
lære udvalgte færdigheder eller at genopfriske disse
er meget velkomne til at melde sig til disse kurser.

I EFTERÅRET 2002 KAN LKF TILBYDE FØLGENDE KURSER:

Dato Tid Emne Åbnes for tilmelding
26.09 16.15-17.45 IV adgang  4. september
26.09 18.00-19.30 IV adgang  4. september
01.10 16.30-19.00 Genoplivning  4. september
03.10 16.15-17.45 Kateter  4. september
03.10 18.00-19.30 Kateter  4. september
08.10 16.30-19.00 Genoplivning 11. september
10.10 16.15-17.45 Sutur 11. september
10.10 18.00-19.30 Sutur 11. september
15.10 16.30-19.00 Genoplivning 18. September
17.10 16.15-17.45 IV adgang 18. september
17.10 18.00-19.30 IV adgang 18. september
22.10 16.30-19.00 Genoplivning 25. september
24.10 16.15-17.45 Kateter 25. september
24.10 18.00-19.30 Kateter 25. september
29.10 16.30-19.00 Genoplivning   2. oktober
31.10 16.15-17.45 Sutur   2. oktober
31.10 18.00-19.30 Sutur   2. oktober

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

Laboratorium  For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04
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VKO - VALGFRI KURSER
OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et studieelement
af i alt 6 ugers varighed. Du kan frit vælge fordelin-
gen mellem kurser og ophold, der er ingen tidsbe-
grænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

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

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

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

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

CENTRALE FORELÆSNINGER I
STRÅLEHYGIEJNE - EFTERÅRET
2002.
Studienævn for Medicin har - via Institutlederne i
radiologi og intern medicin - meddelt at der jvf.  EU-
krav skal indføres 4 timers obligatorisk undervisning
i strålehygiejne allerede her fra efterårssemesteret
2002.

På denne baggrund er der centralt planlagt følgende
obligatoriske undervisning i auditorium 1 eller 2 på
Rigshospitalet:

Fredag den 11. oktober 2002 kl. 13.30 - 15.00
v/sektionsleder Peter Grøn
(Statens Institut for Strålehygiejne)

Fredag den 18. oktober 2002 kl. 13.30 -15.00
v/ovl. dr.med. Jens H. Henriksen,
v/prof.dr.med. Henrik Thomsen

Med venlig hilsen
P.k.v.
Birthe Brogaard
Klinikudvalget Kbh. amt

9. SEMESTER �
NEUROBLOKKURSUS.
Erstatningsforelæsning for aflyst forelæsning

Den 6. september måtte forelæsning kl. 13.45-14.30
”Coma, bevidstløshed, hjernedød” v. Marianne Juhler
aflyses med kort varsel. Den efterfølgende forelæs-
ning af samme forelæser blev afholdt som planlagt
kl. 14.45-15.30.
Til erstatning for den aflyste time afholdes en
erstatningsforlæsning med emnet ”Coma og bevidstløs-
hed”
fredag den 20. september kl. 8.15-9.00
i neurokirurgisk auditorium, Rigshospitalet, afsmit
2092

M e d
venlig hilsen
Marianne Juhler

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

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

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

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

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

ATTESTATION

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

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

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

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

KURSER OG OPHOLD I UDLANDET

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

Hospitalsophold i udlandet godkendes uden begræns-
ninger. Andre ophold, f.eks. IMCC-projekter og lig-
nende, vil normalt godkendes, såfremt studenten er
under lægelig supervision.

Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:

Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

Har du andre spørgsmål vedrørende VKO, er du vel-
kommen til at henvende dig til sekretæren for VKO.
Du kan også henvende dig til studievejlederne.

God fornøjelse med VKO.
Udvalget for valgfri kurser og ophold

SYMPOSIUM

Molecular Mechanisms of Diabetes –
Regulation of b-cell function

Thursday, October 10, 2002: 9.30 - 17.00
Auditorium U100, University of Southern Denmark,
Campusvej, Odense
Organizers: Jens Høiriis Nielsen jhn@imbg.ku.dk and
Susanne Mandrup s.mandrup@bmb.sdu.dk
Program:
9.30 – 9.45 Introduction.
9.45 – 10.20 Palle Serup, Hagedorn Research
Institute, Copenhagen: Notch signaling in pancreatic
development.
10.20 – 10.55 Jens Juul Holst, Department of
Medical Physiology, University of Copenhagen, Den-
mark: Regulation of islet function by incretin
hormones; role in type 2 diabetes.
10.55 – 11.15 Refreshments

Studietilbud
11.15 – 11.40 Pierre Maechler, Department of
Internal Medicine, University Medical Center, Gen-
eva, Switzerland: Mitochondrial signals in b-cells
regulate insulin secretion.
11.40 – 12.15 Cecilia Holm, Department of Cell
and Molecular Biology, Lund University, Sweden:
Possible role of hormone-sensitive lipase in KATP
channel-independent insulin secretion.
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.50 Jianzhong Xiao and Kjeld Herman-
sen, Department of Endocrinology and Metabolism,
Århus Amtssygehus, Århus University Hospital, Den-
mark: Impact of lipotoxicity on function and gene
expression in beta cells.
13.50 – 14.25 Susanne Mandrup, Department of
Biochemistry and Molecular Biology, University of
Southern Denmark: Transcriptional regulation of
lipogenesis in b-cells.
14.25 – 15.00 Nils Færgeman and Jens Knudsen,
Department of Biochemistry and Molecular Biology,

University of Southern Denmark: Signalling with
sticky ligands; role of acyl-CoA-binding protein in
acyl-CoA mediated signalling
15.00 – 15.30 Coffee
15.30 – 16.05 Lars Hansen, Dept. of Clinical Gene-
tics, Novo Nordisk A/S, Denmark: DNA chip analysis
of human myotubes from type 2 diabetic and glucose-
tolerant control subjects: kinetics of insulin regulated
mRNA expression in vitro.
16.05 – 16.40 Henning Beck-Nielsen and Michael
Gaster, Diabetes Research Center, Odense University
Hospital: Relationship between glucose and fat
metabolism in skeletal muscles from subjects with
type 2 diabetes. Biochemical and clinical aspects.
The meeting is generously sponsored by Glaxo
Wellcome Danmark A/S, Novo Nordisk Farmaka A/
S, Eli Lilly Danmark A/S, Novo Nordisk A/S and
Servier Danmark A/S.
Everybody is welcome. Registration is not necessary.

STUDIET
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KÆRE MEDICINSTUDERENDE

Besøg SICEF messen i Øksnehallen den 27. og 28.
september og få en snak med 50 af Danmarks mest
interessante virksomheder og over 20 af verdens fø-
rende MBA skoler. Specielt virksomheder som: Novo
Nordisk, Pfizer og Lundbeck ville være interessante
for medicinstuderende.

Du kan også lade dig inspirere af messens eftertrag-
tede foredragsholdere; Alexander Kølpin, teaterdi-
rektør og balletstjerne der fortæller om samarbejde
mellem individualister, Martin Ågerup der fortæller
om at have styr på karrieren…og livet eller Tv-
værten og Robinson værten Thomas Mygind. Des-
uden vil der begge dage blive afholdt MBA-workshops
og CV-og jobansøgning workshops, samt mange an-
dre spændende aktiviteter.

Klik forbi www.sicef.dk og læs nærmere om de delta-
gende virksomheder og MBA skoler, foredrag og
workshops, som SICEF 2002 byder på. Der er fri
entré til messen, og et besøg kan sikre dig en plads i
weekendens gode selskab … og i fremtidens.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
SICEF

P.S. Husk, at du kan sende dit CV til de
udstillende virksomheder via SICEFs hjemmeside
www.sicef.dk.

SYGDOM OG FØLELSE. EKSEM-
PLET NOSTALGI.
Foredragsholder: Fil. dr., professor Karin
Johannisson, Institutionen
för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet
Tid: Torsdag d. 26. september 2002, kl. 19.30
Sted: Medicinsk-Historisk Museum, Bredgade 62,
1260 Kbh. K.
Arrangør: Dansk Medicinsk-Historisk Selskab.
Kontakt: Søren Bak-Jensen, e-mail: sbj@mhm.ku.dk
Entré: Gratis.
Introduktion: Grænsedragningen mellem sygdom som
subjektivt oplevet
(illness) og som objektivt målbar (disease) har været
central for den
moderne medicin. Men i de seneste årtier er der
blevet sat
spørgsmålstegn ved den. Følelsernes rolle i at frem-
kalde, styre og skabe
mening med sygdom er først og fremmest blevet
diskuteret i forbindelse
med psykosomatik. I et historisk perspektiv - frem
til starten af
1900-tallet - havde følelserne en fast plads i visse
sygdomstilstande. I
foredraget nærmer Karin Johannisson sig denne for-
ståelse af forholdet
mellem sygdom og følelse gennem et studie af den
sygelige hjemvé,
nostalgien.

TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION

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

Tid: Tirsdag den 29. oktober 2002 kl. 9.30-15.30

Sted: RCT, Borgergade 13, 1300 København K

Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold

Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur
- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til rets-
håndhævelse  (“Doctors at Risk”)
- OSVAL opgaver vedr. tortur

Undervisere: Læger ansat ved RCT samt tidli-
gere OSVAL studerende

Materiale:Udleveres i forbindelse med undervisnin-
gen

Tilmelding:Senest fredag den 18. oktober 2002
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, Fax: 33 76 05 10, E-mail:
ahh@rct.dk
Kontaktperson: Annette Hart Hansen

1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN
Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 15. oktober 2002 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er lægestuderende.

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

Arbejdsområderne i
studievejledningen er:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studiebestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled mellem den
enkelte studerende og studienævn/administration. På
den ene side er man forpligtet af de gældende regler og
bestemmelser, på den anden side er man ansat til at

guide medicinstuderende udenom de forskellige proble-
mer, der kan opstå.

Møder og kurser
Hver tirsdag mødes alle studievejlederne til vejleder-
møde. Desuden deltager vi i dispensationsudvalgsmøder
og studienævnsmøder. Vi arrangerer informationsmø-
der for de studerende, fx. om valg af uddannelsessted
på fase II samt opsøgende vejledning med eksamens-
hjælp. Herudover har vi et samarbejde med studievejle-
dere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Meritoverførsel fra andre studier
Vi behandler ansøgninger om meritoverførsel af fag
taget ved andre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse
med denne sagsbehandling indgår udarbejdelse af al-
ternative studieplaner.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en del per-
sonlig vejledning, hvorfor ansættelsen er omfattet af
tavshedspligt.

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

Som studievejleder indgår du i et team sammen med
de øvrige studievejledere, hvor arbejdsopgaverne

fordeles i gruppen af vejledere. Jævnfør den vari-
erende arbejdsbelastning skal man som udgangspunkt
være indstillet på at arbejdet kan betyde at man
bliver studietidsforlænget. Der kan afholdes 5 ugers
ferie, heraf maksimalt 3 uger i sommerferien, dog
uden mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil arbejdet blive
tilrettelagt med introduktion til vejledning, arbejds-
opgaver, regler etc. Som vejleder skal du påregne
deltagelse i Undervisningsministeriets studievejleder-
uddannelse (ugekursus).

Ansættelsen indebærer en gensidig prøvetid på 3
måneder.

Ansøgninger stiles til:
Studieadministrator Lisbeth Roland
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b
2200 København N

og skal være Studieadministrationen i
hænde senest mandag d. 30. september
2002 kl. 12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 40/
41

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

STILLINGSOPSLAG
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Annoncer

BOG SÆLGES
Kirurgisk Kompendium bind 1-2, 2. udg. 1996.
2000,-
Ring til Line på 38 79 92 26

BØGER SÆLGES
Fase 1.

Bojsen Møller. ”Bevægeapparatet” 9.udg.1992.
225,-
Mathiessen.” Regionær Anatomi ”4. udg. 75,-
Dow.” Biochemistry.molecules,cells and the
body 200,-
Baandrup.”klinisk patologi”1.udg.2002  550,-

Fase 2.
Thompson.”Genetics in medicin” 200,-
Viby Mogensen. “Anæstesi” (ubrugt) 300,-
Hemmingsen “Klinisk Psykiatri” 400,-
Weissmann.”Dermatologi og venerologi”
375,-
Høvding.”Nordisk lærebog og atlas” oftalmo-
logi  600,-
Bretlau.”Øre, næse, halssygdomme” 500,-
Autrup.”Miljø og arbejdsmedicin”  275,-
Longmore.”Oxfordhandbook of clinical
medicine” 200,-
Medicinsk Kompendium.(helt nyt) 2500,-
Kirurgisk kompendium.(helt nyt) 2000,-
Gorbach. ”Infectious diseases”(helt ny)
1500,-

Kontakt 51338740 eller akss@mail.dk
lene schwartz

HUMAN BEHAVIOR
Ej brugt. Kr. 200,-
kim_andreas@hotmail.com

MEDICINSK KOMPEN-
DIUM, UDG.14
Købes for en billig penge!

Kontakt Frederik
på 40451936

KØBES
- Miljø- og arbejdsmedicin, FADL forlag
- Patologi lærebog (amrikansk el. dansk)

email: PeterK@mdb.ku.dk
telefon: 3386 1933

På forhånd tak,
Peter Kofoed

SERIØS LÆSEMAKKER
SØGES!!!
Står du samme situation som jeg, uden en læse-
makker til farmakologi- og mikrobiologi- eksa-
men i Januar 2003, så ring til Anders på tlf.:
21246699 eller 32876164.

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark
Borgergade 38, st.  DK-1300 København K
Tlf.: 33 32 86 50
Fax.: 33 32 86 20
E-mail: abuse@thoracenter.dk

THORA CENTER
Hvad siger  begrebet ”grænseproblematik”  dig ?

Er du god til at rumme mennesker med proble-
mer ?

Er du vores nye frivillige medarbejder?

Thora Center er en landsdækkende humanitær
organisation, der hjælper mennesker berørt af
seksuelle overgreb. Vi tilbyder bl.a. rådgivning,
psykologbehandling og formidlingsvirksomhed til
ofre, krænkere, pårørende og professionelle. Vores
brugere er af begge køn og i alle aldersgrupper.
Sidste år havde vi omkring 6000 henvendelser.

På centret arbejder såvel frivilligt som ansat
personale – både mænd og kvinder. Du har mu-
lighed for at blive en del af det dette team, som
frivillig medarbejder.

v Vil du gerne have erfaring med
professionsrettet rådgivning ?
v Kan du hjælpe med andet forefaldende
arbejde – kaffebrygning mv. ?
v Har du overskud til at tale med menne-
sker, som har det svært ?
v Er du ansvarlig og engageret ?
v Har du mod på at arbejde som givende
og modtagende del af et reflekterende team?

Der er obligatorisk deltagelse i personalemøder
og intern undervisning, samt obligatorisk super-
vision ved psykologer. Desuden er der mulighed
for deltagelse i eksterne kurser.

Er du interesseret? Så har du mulighed for at
søge flere oplysninger om Thora Center ved at
besøge vores hjemmeside på www.thoracenter.dk
og/eller kontakte os pr. telefon på 33328650 for
yderlig information og for aftale om 1. samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig.

SKRIBENTER SØGES
Nyhedsbureau med både læger og journalister
søger freelancere.
Opgaverne er faktaformidling og klassisk nyheds-
journalistik om alt fra alternativ behandling til
genteknologi og sundhedspolitik.
Kan du skrive så folk kan forstå det, har vi på
Scandinavian Health News det perfekte studie-
job til dig.

Du kan arbejde hjemmefra eller hos os.

Scandinavian Health News skriver artikler til
dagspressen samt laver undervisningsmateriale
til læger.

Kunne det være noget for dig så ring til Julie på
33 11 19 00
- eller bedre endnu send en mail på
julie@scanhealth.dk

se mere om os på www.scanhealth.dk

PROJEKT-
MEDARBEJDERE SØ-
GES

FUTURE2 projektet er et af verdens største
forskningsprojekter og omhandler udvikling af
en vaccine mod livmoderhalskræft. Nærmere op-
lysninger kan findes på www.future2.dk

Det danske projektsekretariat på Frederiksberg
hospital søger 2-3 medicinstuderende som
projektmedarbejdere ved projektet.
Arbejdsopgaverne vil være mangesidige og bl.a.
bestå i:

· Personlig eller telefonisk deltager-
kontakt og -information.
· Assistance ved kliniske undersøgelser,
vaccinationsbesøg, og blodprøvetagninger.
· Pakning og forsendelser af prøve-
materialer
· Dataindtastning og protokolføring
· Praktiske- og administrative opgaver af
forskellig art.

Gode engelskkundskaber og kendskab til kliniske
arbejdsrutiner en fordel.
Den ugentlige arbejdstid er ca 20 timer fortrins-
vis i tidsrummet 9:00 - 14:00. Stillingen er tænkt
delt af et team af medicinstuderende. En stabil
arbejdsindsats er en absolut nødvendighed.

Timløn sv.t. uddannet lægesekretær.

Projektet er beliggende på Gynækologisk Ambu-
latorium, Vej 2 opgang 1, Frederiksberg Hospi-
tal.
Nærmere oplysning kan fås i projektsekretariatet
tlf.: 3816 3433

Ansøgning sendes til Projektleder overlæge
dr.med. Henning Djursing, Gynækologisk Klinik,
Frederiksberg Hospital, 2000 Frederiksberg.

Ansøgningsfrist 23.9.02

TURNUSBYTTE
Haves: Næstved, start forår 2003
Ønskes: Kbh. Amt, HS, Frederiksb. Amt

MVH, Kiran Anderson
e-mail: nuggimus@post.tele.dk
tlf: 3956-0256

ER DET TID FOR DIN
OSVAL II ?
Stud. med søges med henblik på indsamling og
analyse af data på ca. 50 hæmatologiske patien-
ter på danske hospitaler.Indsamlingen af data
sker ved hjælp af case record forms . Projektet
med titlen „ RITUXIMAB I BEHANDLINGEN
AF REFRAKTÆR IDIOPATISK
TROMBOCYTOPENISK PURPURA“ vil inde-
holde alle de videnskabelige arbejdsprocesser:
problemformulering, litteratursøgning, struktu-
rering, dataindsamling og analyse samt fremstil-
ling af arbejdet og vil således være velegnet til
en OSVAL II og senere publikation i nationalt
og/eller internationalt tidsskrift.

Rejseudgifter dækkes.

For yderligere information kontakt venligst over-
læge dr.med. Hans Hasselbalch, hæmatologisk-
onkologisk afsnit ,medicinsk afdeling, Amtssyge-
huset Roskilde , TLF 46302658 ( arb.) eller
44923346 (privat).

ANNONCER
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FADL
Der afholdes

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i FADL, Københavns Kredsforening

 ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2002, KL. 17.00
I STUDENTERKLUBBEN

    Dagsorden:
     1. Valg af dirigenter
     2. Valg af referenter
     3. Beretning fra bestyrelsen og kredsens udvalg
     4. Beretning fra Hovedbestyrelsen og HF-udvalg
     5. Beretning fra Forlaget og Bogladen
     6. Forslag til drøftelse: Fælles vagtbureau
     7. Lovændringer:
        - §  9, stk. 3 j
     8. Valgtaler fra lister/kandidater til valget
     9. Eventuelt

Ad 6.
Til punktet vil der blive indbudt uvildige eksperter, som skal belyse virksomhedsløsninger (A/S contra Fond)

Ad 7.
Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær generalforsamling indgive forslag til lovændring til bestyrelsen
(dvs. 4. september 2002).

HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT ÅRSKORT FOR 2002/2003

Valg til FADL’s repræsentantskab 2002/03 afholdes i perioden mandag den 14. oktober til og med fredag den
25. oktober 2002.
Valget foregår som forholdstalsvalg mellem lister. Den første liste der melder sig får bogstav A.

Det er muligt at opstille fra 1 til 22 kandidater på hver liste. Enkeltmandsopstilling kræver 5 stillere. Flere
på én liste kræver 15 stillere. Man kan ikke stille for mere end én liste.

HUSK: GENERALFORSAMLINGEN ER SIDSTE FRIST FOR AFLEVERING AF OPSTILLINGSLISTER
TIL VALGET.
Med venlig hilsen
bestyrelsen for FADL, Københavns Kredsforening.
NB! Opstillings- samt stillerlister kan afhentes på FADL’s sekretariat.

FORSLAG 3.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 25. september 2002.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 13,  stk. 2.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller
lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem
bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to
på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsva-
rende vis bekendtgjort for medlemmerne

Medlemmer kan indtil 3 uger før en ordinær general-
forsamling indgive forslag til lovændring til besty-
relsen.

Forslag til ny formulering

§ 13, stk. 2.
Generalforsamlingen kan ikke vedtage love eller
lovændringsforslag, som ikke er forelagt gennem
bestyrelsen, og som ikke har været offentliggjort i to
på hinanden følgende numre af MOK eller på tilsva-
rende vis bekendtgjort for medlemmerne

Medlemmer kan indtil 2 uger før en ordinær general-
forsamling indgive forslag til lovændring til besty-
relsen

Begrundelse:
Når generalforsamlingen skal ligge i sidste uge af
september jf. § 12, stk. 1 er det meget svært for
medlemmer at indgive forslag til lovændring, idet
der er få dage efter semesterstart.

Det foreslås derfor at nedsætte de 3 uger til 2 uger.
Man kunne også vælge at lægge den ordinære Gene-
ralforsamling senere på semesteret, men dette ville
være uhensigtsmæssigt for det politiske arbejde mht.
valg og lignende, da det nye repræsentantskab så
først ville holde deres første reelle møde sidst på
året.

Med venlig hilsen
Andreas H. Lundh

FORSLAG 2.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 25. september 2002.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 9,  stk. 3 e.
Vælges kritisk revisor (funktionstid 2 år) og en revi-
sorsuppleant (funktionstid 1 år.

Forslag til ny formulering

§ 9 A, stk. 3 e.
Udgår.

§ 12, stk. 7.
Vælges kritisk revisor og en revisorsuppleant blandt
de tilstedeværende på FADLs ordinære Generalfor-
samling. Genvalg kan finde sted.
Begrundelse:

I stedet for at de kritiske revisorer vælges af repræ-
sentantskabet foreslås det at de vælges direkte på
generalforsamling.

Som det har været praktiseret har det været et
repræsentantskabsmedlem der har været kritisk re-
visor og derfor har vedkommende til en hvis grad
kontrolleret sig selv.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet
Revisorerne kan ikke samtidig opstille til Repræsen-
tantskabet.

FORSLAG 1.
til behandling under KKF’s generalforsamlings punkt
7 den 25. september 2002.
(1. offentliggørelse jf. Kredsforeningens love § 13,
stk. 2)
Gældende formulering

§ 9, stk. 3 j.
Der foretages valg blandt kredsforeningsmed-
lemmerne af bestyrelsesmedlem og en suppleant til
FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker
for to år. Genvalg kan finde sted

Forslag til ny formulering

§ 9, stk. 3 j.
Der foretages valg blandt kredsforeningsmed-
lemmerne af bestyrelsesmedlemmer og  suppleanter
til FADLs Vagtbureaus Fonds bestyrelse. Valget sker
for to år. Genvalg kan finde sted
Begrundelse:

Vedtagelsen af ændringen i forhold til den hvilende
ændring er betinget af en faktisk oprettelse af en
fond jf. urafstemning.

Efter § 8 i udkast til fundats for FADLs Vagtbureaus
Fond består fondens bestyrelse af 7 medlemmer,
hvoraf op til 3 kan være kredsforenings-
repræsentanter.

Der foreslås derfor indsat ovenstående ny bestem-
melse, hvorefter udpegning af medlemmer til fon-
dens bestyrelse foretages af repræsentantskabet.
Dette er i lighed med udpegning af medlemmer til
Bogladen og Forlagets bestyrelser.

Med venlig hilsen
Repræsentantskabet for Københavns Kredsforening

FADLS HOVEDFORENING
- Nu også på nettet

FADLs Hovedforening fremstår nok for de fleste
medlemmer, som en noget usynlig og fjern størrelse.
Det er vist et eller andet kontor ovre i København,
hvor de holder en frygtelig masse møder og mener en
fandens masse ting om Gud og hvermand.

For at synliggøre denne del over for det enkelte
medlem, og samtidig tilbyde medlemmerne den
medlemsservice som Hovedforeningen tilbyder via
nettet, er der nu efter ét  års arbejde via diverse
udvalg blevet etableret en hjemmeside.

Siden indeholder alt lige fra debatsider og medlems-
blade til direkte medlemsservice såsom overenskom-
ster, skattevejledninger og sagsbehandling over net-
tet.

Siden i dens nuværende form er tænkt som en dyna-
misk platform der løbende skal tilpasses medlem-
mernes behov, dine kommentarer er derfor mere en
velkomne.
Vi vil gerne høre din mening om alt lige fra layout,
brugervenlighed, brugbarhed m.m.

Check den ud på www.fadl.dk/hf

Venlig Hilsen

FADLs Hovedforening

INDRE ORGANER
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Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, opstiller herved til valget til repræsentantskabet i kredsforeningen. 
 
Der indgås listeforbund 1) med flg. liste(r):                        
Der indgås valgforbund 2) med flg. liste(r):                        
 
Er listen prioriteret?   (      )   (      ) 
                                    JA      NEJ 
____________________________________________________________________________                                                      _ 
Undertegnede bekræfter ved vore underskrifter den eventuelle indgåelse af liste- eller valgforbund samt den eventuelle prioritering af 
opstillingslisten.                               
 
NAVN                              ADRESSE                           CPR-NR.                    UNDERSKRIFT   
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
 
Listen kan bestå af fra 1 til 22 kandidater. 
Hvis listen kun består af 1 kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 5 stillere. 
Består listen af mere end én kandidat, skal den vedhæftes en liste med mindst 15 stillere. 
 
1) Ved listeforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen  
     Listeforbund er tillige gældende ved bestyrelsesvalget. 
 
2) Ved valgforbund sammenlægges kandidatlisternes stemmetal forud for mandattildelingen 
Valgforbundet er kun gældende ved selv repræsentantskabsvalget. 
Fristen for aflevering af opstillingsliste og stillerliste er onsdag den 25. september 2002 på generalforsamlingen 
____________________________________________________________________________                                                               
Forbeholdt sekretariatets personale: 
 
Modtaget den:             Klokken:           Af:                  
 

OPSTILLINGSLISTE TIL FADL/KKF-VALG OKTOBER 2002

KONTINGENTOPKRÆVNING
FOR PERIODEN 1. AUGUST 02
TIL 31. JANUAR 03.

Kontingentopkrævningerne er udsendt den 5. sep-
tember 02  Kontingentet andra-ger kr. 750 for
perioden l. august år 2002 til 31. januar år 2003.
Kontingent-størrelsen er identisk med l. halvår
år 2002. Nye medlemmer af FADL vil blive op-
krævet 800,00 kr., da kontingentet indeholder et
indmeldelsesgebyr på kr. 50,00. Betalingsfristen
er fastsat til den l. oktober år 2002

De medlemmer, som er tilmeldt BetalingsService
vil blive trukket 750,00 kr. på deres respektive konti
den l. oktober år 2002.

FORSIKRINGSPRÆMIEN FOR ÅR 2003
– Skal din forsikring ændres !!
Som det fremgår af nedennævnte tekst udsendes
giroopkrævningerne for forsik-ringsordningen  sidst i
oktober/først i november måned – med sidste
betalings-frist den 2. december år 2002.

Hvis du ønsker at ændre ”din forsikringsdækning  –
bedes du venligst give be-sked til sekretariatet se-
nest den 15. oktober år 2002. Dækningsgrader, pri-
ser m.v. er oplyst i Semesterhæftet, og som det
fremgår af Semesterhæftet er præmierne uændret
for 4. år i træk.

Som du måske er bekendt, er det kun muligt at
ændre forsikringsdækningen til et lavere niveau i
forbindelse med årsskiftet. Det er altid muligt at

ændre forsik-ringsdækningen til et højere niveau
igennem hele året.

DE MEDLEMMER, SOM ER I KONTINGENT-
RESTANCE SIDST i OK-TOBER MÅNED - VIL
IKKE FÅ TILBUDT FORSIKRINGEN FOR ÅR
2003.

Husk at betale dit kontingent til tiden – hvis du
ønsker at være omfattet af forsikringsordningen
for år 2003

FADL’s telefonnummer:
I det udsendte Semesterhæfte har ”sætternissen”
desværre været på spil – FADL tlf. = 35 32 74 90.

Hjælp sekretariatet !!  Husk at give besked til
sekretariatet ved flytning – FADL får ikke auto-
matisk besked

Hilsen fra FADL’s sekretariat/ Anette og Linda

INDRE ORGANER
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 STILLERLISTE 
Undertegnede medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, stiller herved for Liste _____       
med _____ kandidater til valget af kredsforeningens repræsentantskab, oktober 2002. 
 
NAVN          UNDERSKRIFT                CPR-NR  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
 
Ved opstilling af 1 kandidat kræves mindst 5 stillere. 
Ved opstilling af flere kandidater på en liste kræves mindst 15 stillere. 
Man kan kun være stiller for én liste. 
_____________________________________________________________________________                                             
Forbeholdt sekretariatets personale: Ovenstående stillere er: Immatrikuleret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
medlem af FADL, KKF , ikke stillere for andre lister. Underskrift: 

SYNES DU OGSÅ, AT DET ER
VIGTIGT AT ENGAGERE SIG FOR
ET BEDRE STUDIEMILJØ
SELVOM DU IKKE HAR MEGET
TID TIL AT GØRE NOGET VED
DET?
Det synes vi også!
Og for at vi ikke kommer til at kede os i det sædvane-
lige ”indspiste, pampede” selskab  –
ku�  du ikke lige kigge forbi?
Indkaldelse til ordinær generalforsamling og
opstillingsmøde!
Det medicinske studenterråd inkalder hermed til
årets ordinære generalforsamling.

Mødet finder sted:
Tirsdag, den 8. Oktober 2002, kl.16.oo
Fagrådets kontorlokale 1.2.15

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg og tillidsposter
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse bestående af 5 personer:

- formand
- økonomisekretær
- kontaktperson til Forenede Studen

terråd
- kontaktperson til Studienævnet for

Medicin
- menigt medlem i bestyrelsen
8. Valg af revisor

FORVIRRET?

I anledning af det forudstående universitetsvalg indkalder Det Medicinske
Studenterråd til Opstillingsmøde
Onsdag, den 8. oktober kl.16.00

Vi opstiller til lister til Konsistorium, Fakultetsråd og Studienævn!
Du kan være med enten ved at møde op eller ved at aflevere en skriftlig
motivation til Det Medicinske Studenterråd!    (lokal 1.2.5)
msr@studmed.ku.dk

9. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg
og bestyrelser, herunder Universitets
bogladen

10. Nedsættelse af valg til udvalg under MSR
11. Valg af kandidater til studienævn, fakul

tetsråd og konsistorium
12. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsorden punkt 6 eller
forslag til vedtægtsændringer skal være i bestyrel-
sens hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag senest i sid-
ste MOK før generalforsamlingen. (§ 4 Vedtægter
for Det Medicinske Studenterråd)

Alle studerende, der er indskrevet ved det
lægevidenskabelige studium ved Københavns Univer-
sitet
har fuld tale og stemmeret! (§3 Vedtægter for Det
Medicinske Studenterråd)
Og for at det skal ikke være løgn:
Vi trakterer med kaffe og kage –
og glæder os til at se dig!

MSR

INDRE ORGANER
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SPV - VAGTER
Ugestatistik for uge 36 – 2/9-2002 – 8/9-2002

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %
Dag 07-15
Bestilte vagter 17 12 15 15 11 21 22 113
Udækkede vagter 7 0 0 5 1 5 0 18 16

Aften 15-23
Bestilte vagter 19 18 28 21 15 23 24 148
Udækkede vagter 1 0 1 0 9 1 0 12 8

Nat 23-07
Bestilte vagter 19 16 21 22 15 20 26 139
Udækkede vagter 3 0 6 4 5 0 3 21 15

Bestilt i alt 55 46 64 58 41 64 72 400
Udækket i alt 11 0 7 9 15 6 3 51 13
Udækkede vagter i %

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

VT - VAGTER
Ugestatistik for uge 36 - 2/9  2002 – 8/9-2002

Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Ialt
8-timer Bestilt 11 11

Udækket 0 0
Ledige  1 1

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

VAGTBUREAUET

Sundhedsfaglig
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Brian Bjørn:
bb@fadl.dk

Camilla Thomsen:
ct@fadl.dk

Christian Rothe
E-mail: cr@fadl.dk

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

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:  Holdleder Dorthe, tlf.: 3393
9002

INTENSIVHOLD 4102 SØGER
ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem

får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse (PRISMA).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.

Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat relevant tidl. arbejde.
· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.

· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).

Oplæring :
· Sept./Okt. 2002

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

Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 20/9-02

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

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

DET ER DIG VI SØGER!
Vi mangler 2 kompetente  holdkolleger
Hæmodialysehold 4202 i Herlev
Har du lyst til
· At tjene 200 dkr mere på en vagt
· Mere selvstændighed på dine vagter
· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske
· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev
· At være sikker på at få dine vagter, når de er
planlagt
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· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred medi-
cinsk/nefrologisk viden
· At blive en haj til at stikke og omgang med CVK’er
· At være fri for nattevagter.

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

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

Arbejdstider:
Man-fre: 7.30-15.   og 15.00-22.30
Lørdag    7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30.

Krav:
· 150 VT-timer
· fase II, afsluttet 6.semester
· bestået farmakologi indenfor 1 år
· 8 vagter/mdr.
Oplæring:
· 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/student.
· Opstart: efter aftale.

Ansættelsessamtaler: På afdelingen

Ansøgningsfrist:    Hurtigst muligt til Vagtbureauet

Har du spørgsmål:
så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.: 2833 6584 eller
mail på dr_svenningsen hotmail.com

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

HOLD 4402
Et par af vores gamle ventiler er blevet
læger, derfor skal vi bruge 2 nye til vagt-
start snarest.

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

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

- observation og personlig pleje af afdelingens patien-
ter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og

klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.
- Udtagning af forskellige blod- og dyrkningsprøver.
- Forbindings- og drænpleje.
- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at træne
tydnigen af EKG.
- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)-behandling.

Til gengæld kræver vi:

- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok til at
arbejde med ofte kritisk syge patienter - også når der
sker noget MEGET spændende et andet sted på afde-
lingen.
- At du har 400 VT-timer.
- AT du har bestået fysiologi.
- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første 3
måneder og derefter min. 6 vagter pr. måned. Efter 1
år er der mulighed for at gå ned til min. 4 vagter pr.
måned.
- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter med fuld
løn.

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

Yderligere oplysninger:  Kontakt Chr. Jeppesen på
tlf.: 3887 3740
Ansøgningsfrist: . Ansøgningsblanket fås og afleve-
res på vagtbureauet senest torsdag d. 12/9-02 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt sam-
taler på afd. 4141 den følgende uge.

BIOPSIHOLD 1608,
RIGSHOSPITALET
SØGER 2 NYE MEDLEMMER

Krav:
· Mindst 8. semester
· Min. 200 SPV-timer
· Have erfaring med knoglemarvs-biopsitagning
eller
· Klinisk ophold på på hæmatologisk afdeling

Arbejdstider:          Hverdage ml. kl. 9.00 – 15.00,     4-
5 vagter månedligt

Ansøgningsfrist:     Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet
senest fredag den 13.09.02 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Holdleder Jonas, tlf.: 5192 0202

DISPENSATER TIL
TRANEHAVEN

Gentofte Kommunes Geriatriske
Behandlingscenter, Tranehaven søger
dispensater .

Tranehaven har mange års god erfaring med brug af
FADL-vagter og tilbyder:

· God introduktion
· Faste aftaler om weekend-vagter
· Vagter i ferier og på helligdage
· Vagter efter aftale eller tilkald ved sygdom
eller andet
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo
til Ordrup Station)

Du kan henvende dig til Vagtbureauet hverdage ml.
9.00 og 17.00.og udfylde et

ansøgningsskema eller sende en e-mail til kc@fadl.dk
med oplysninger om dit
navn, adresse og telefonnummer – så sørger vi for
resten.

VT-HOLD 4407 SØGER
2-3 NYE MEDLEMMER PR. D.
1/10.

Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig
på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med, og at
du derfor bliver tiltroet mere og mere i takt med, hvad
du kan,
4) at have mulighed for at lære mere om og vedlige-
holde allerede tillært fysiologi og farma,
5) at blive bekendt med nogle og fortrolige med andre
procedurer inden for observation, pleje og behandling
af intensivpatienter så som: indstilling af respirator,
maskeventilation, sugning/blindsugning, CPAP, at
trække A-gasser og analysere dem, kigge på røntgen
af thorax, tage og analysere EKG, hjertestopbehandling,
CVK, trække venøse gasser, Swan-ganz kateter, an-
læggelse af KAD, væskebalance, anlæggelse af sonde,
tilpasse sondeernæring, tage og sende blod/urin/
ekspektoratprøver, have kontakt med pårørende m.m.

Vi er et forholdsvist lille, hyggeligt, fleksibelt, fast
afdelingshold på Rigshospitalets intensive hjerte-
afdeling, afd. B, 2.14.3, hvor vi dækker alle AV, DV i
week-enden og NV søndag – torsdag. Vi indgår 1 ad
gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med
til at passe hjertepatienter, hvoraf en del er intensive
og ligger i respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 2 ulønnede følgevagter á 4 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav: 150 VT-timer. Du skal kunne tage 6
vagter om måneden de første 3 måneder, og herefter
ca. 4-5 vagter pr. måned. Ydermere forventer vi, at
du er ansvarsbevidst og, at du er motiveret for at
indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelin-
gen. Du skal desuden kunne komme til vores hold-
middag torsdag d. 19/9 kl. 18.00.

Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.

Ansøgningsfrist: mandag d. 16/9-02 kl. 10.00.

Der vil være ansættelsessamtaler på afdelingen.

Yderligere info: David Høen-Beck, 35 83 83 91 / 61 30
83 91.
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FAGLIG DAG
Det første møde på det nye semester afholdes:
Dato: Torsdag den 12/9
Tid: kl.16.00
Sted: FADL’s mødelokale (1.2.15)

På dette tidspunkt bør alle medvirkende basis-
grupper have en klar plan for hvad de hver enkelt
vil bidrage med ved Fagligdag indenfor det
fastlagte “tema”.

Dagsorden:
1. Kort introduktion af bidrag fra alle basisgrupper
2. Planlægning af selve dagen
- Tidspunkter for de forskellige aktiviteter
- Placering (Logistik) af aktiviteterne
m.v.
3. Nedsættelse af arbejdsgrupper
- Reklame grp., Logistik grp., Økonomi grp. m.fl.
4. Budget
- Mere præcist budget skal indleveres til Grete
Rossing
5. Eventuelt
6. Næste møde

Alle medvirkende basisgrupper skal stille med
minimum 1 repræsentant!
MVH. Bo Biering-Sørensen

VIL DU VÆRE MED I IMCC?
- Så kom til info-møde
torsdag d. 12.9 kl. 12.15 – 13.00
eller
torsdag d. 12.9 kl. 16.15 – 17.00
begge møder afholdes i Lille Mødesal (ved siden af
kantinen)

OPRÅB TIL IDRÆTS-
MEDICINERE!

SIMS’ storhedstid med egne busser er desværre lak-
ket mod enden – ligesom bestyrelsen er ved at være
at være færdige med studiet. Vi har i sin tid selv
hjulpet med at stable foreningen på benene og har
haft stor glæde af dennes aktiviteter. Derfor søger vi
med lys og lygte nye kræfter til at videreføre SIMS.
Det er vores håb, at der er andre studerende med
interesse for idrætsmedicin, der kunne have lyst til
at tage tråden op på ny.

Vi har:
- Faciliteter, der venter på at blive brugt
- Masser af kontakter
- Råd og vejledning ad libitum
- Stadig penge i foreningskassen

Du har:
- Interesse for idrætsmedicin
- Gåpåmod

SIMS (Studerendes Idrætsmedicinske Selskab)
er en forening, der har bestået i flere år over flere
omgange på medicinstudiet og blandt mange succes-
rige arrangementer har været ophavsmænd til Idræts-
dag, Idrætsskadekursus, Ugekursus i Idrætsmedicin
og meget andet. De sidste par år har der ikke været
nogen aktivitet.

Har du lyst til at tage del i dette (evt. sammen med
et par venner) og lære mere om idrætsmedicin, så
skal du (eller I) videreføre SIMS.

Kontakt endelig Jonas Meile (3333 0070), Anne
Haghfelt (3391 7670) eller Claus Bo Svendsen (3929
0858) eller mail til sims@mdb.ku.dk. Vi er selvfølge-
lig behjælpelige med vores kontakter, råd og vejled-
ning.

STUDENTERPRÆSTEN BYDER
VELKOMMEN TIL ET NYT SEME-
STER!

Semesterets tema er ”Live… and let die”, og vores
store satsning bliver et debatarrangement om ”Døds-
hjælp – livshjælp?” med Tom Alsner, næstformand i
”Landsforeningen - en værdig død”, Christian Busch,
hospitalspræst på Rigshospitalet, samt adjunkt Mi-
chael Norup fra Afdeling for Medicinsk Videnskabs-
teori på Panum. Nærmere oplysninger på vores
hjemmeside.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu ved den 19. no-
vember kl. 15.30-17.30.

Oktoberfest
Første store arrangement er ”Oktoberfest” – et ar-
rangement i samarbejde med studentermenigheden
Indre By. Vi holder endnu en storslået fest i blå-
hvide farver. God mad, tysk øl, skøn sang og musik
langt ind i den mørke nat.

Tilmeld dig/jer venligst på lotz@adm.ku.dk eller te-
lefon 35 32 70 94 senest onsdag den 25. september.

Pris for deltagelse: kr. 50,-

Tid: Fredag den 27. september , kl. 19.00
Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148, 1123
Kbh. K

Inden oktoberfesten er der start af to studiekredse:
Studiekreds om etik, tro og videnskab v. studenter-
præst Nicolai Halvorsen
Gruppens arbejde vil tage afsæt i en læsning af Svend
Aage Madsens roman ”Genspejlet”.

Gruppen mødes efter aftale ca. hver anden tirsdag
fra 17-19 på studenterpræstens kontor i Sct. Andreas
Kirke, Gothersgade 148, 1123 Kbh. K. Første gang
den 17. september. Nærmere oplysninge kan fås hos
studenterpræsten på telefon 20 46 41 93.

Studiekreds om ”At være dansk muslim og dansk
kristen” ved akademisk medarbejder Lise Lotz
Med udgangspunkt i en læsning af Tariq Ramadans
bog ”At være europæisk muslim” diskuterer vi betyd-
ningen af religion og identitet ud fra det synspunkt
at det i den konstruktive og tillidsfulde dialog er
muligt for dialogens parter at blive klogere både på
sig selv og hinanden.

Gruppen mødes efter aftale ca. hver anden mandag
(andre ugedage kan evt. aftales. Henvend dig til
lotz@adm.ku.dk eller 35 32 70 94) fra 12-14 på
studenterpræstens kontor på Panum Instituttet. Før-
ste gang den 23. september. Gennemføres kun med
mindst 4 deltagere.

Følg desuden med på vores hjemmeside,
www.sund.ku.dk/praest, hvor du kan læse vores
nyhedsbrev, se billeder fra tidligere arrangementer,
kontakte studenterpræsten helt anonymt og meget
mere.

Studenterpræsten står til rådighed for personlige
samtaler og kan træffes på kontoret på Panum tirs-
dage 10-12 og torsdage 12-14 samt efter aftale på
telefon 20 46 41 93 eller mail pnh@adm.ku.dk

Venlig hilsen

Akademisk medarbejder Lise Lotz og studenterpræst
Nicolai Halvorsen

MEDICINERREVYEN 2003 PRÆ-
SENTERER...

Intromøde 2002

Planlægning af næste års storslåede succes går nu i
gang - skal du ikke være med?
Du skal være med hvis du kan li' eller vil lære at:
grine, lege med andre, finde på usædvanlige ting,
synge, stå på en scene, sy, lave mad, spise mad,
vaske op, spille et instrument, male, sminke, komme
til tiden, lege med lyd og lys, koordinere mennesker
og dyr, planlægge, danse, hygge, arbejde under pres,
kysse, tage på hyttetur, lære nye sjove mennesker at
kende, få ting til at eksplodere, kravle på et loft,
blive set og hørt, skrive sange og sketches, være
fjollet eller konstruere mærkelige ting.
Er du interesseret i mindst et af ovenstående eller
har du selv en god idé, så mød op til et uforpligtende
info-møde

onsdag d 18 september 2002 kl 19.30 i Panums kan-
tine eller
tirsdag d 24 september 2002 kl 19.30 i Studenter-
klubben.

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig!
Kærlig hilsen
Revyens PR-team.

KRISTNE MEDICINSERE
Onsdag 11/9 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Torsdag 12/9 kl 19.00 Vi mødes hjemme hos Mark
McCullagh, Limfjordsvej
23, 2720 Vanløse
Tema: Semesterstart! Vi hygger, beder sammen og
planlægger efteråret. Nye er specielt velkommne!!!

Er du ny på Panum eller gammel i gården...
Kristne medicinere er en gruppe stud.med.´er der
mødes for at diskutere tro, Gud, etik, moral og andre
spørgsmål vi synes er spændende. Vi mødes 4-5 gange
per semester kring et tema og bliver inspirerede af
en gæstetaler. Vi mødes også hver onsdag kl 12.00
til bøn i andagtsrummet (lokalen ved siden af
Studenterpræstens kontor), og spiser bagefter fro-
kost sammen. Udover dette arrangerer vi blandt andet
lejr sammen med studerende fra hele Danmark.

Dette sker denne uge...
Onsdag 11/9 kl.12.00 BØN i andagtsrummet
Torsdag 12/9 kl 19.00 Vi mødes hjemme hos Mark
McCullagh, Limfjordsvej
23, 2720 Vanløse
Tema: Semesterstart! Vi hygger, beder sammen og
planlægger efteråret. Nye er specielt velkommne!!!

Kristen eller ikke, Du er meget velkommen!
Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@hotmail.com (NB! Ny email
adresse!) eller ring: Linda Nilsson tel:29728583

Basisgrupper

PANUMKORET SØGER 2 BAS-
SER OG 2 TENORER
Panumkoret er et amatørkor bestående af medi-
cinstuderende og studerende fra en række andre
institutter i København. I alt er vi ca. 35 medlem-
mer. Vi mødes hver torsdag klokken 17.30-20 i
Skt. Andreas Kirke i København til seriøs korsang.
Bagefter går de fleste som regel ud og får en øl.
Vi synger både klassisk og rytmisk repertoire, dog
med en vis overvægt imod det klassiske. Hvert
semester afholder vi to-tre koncerter, nogle gange
med solister udefra. Vi tager hvert semester på en
korweekend. Dette år går turen til et slot i Sve-
rige hvor vi før har indlogeret os med stor succes.
Hvis du har lyst til at være med skal du bare møde
op næste torsdag i Skt. Andreas Kirken klokken

17.30. Kirken ligger på Gothersgade ca. 100
meter fra søerne. Vi øver ikke inde i selve
kirkerummet men oppe i menighedssalen på 1.
sal. For at blive optaget vil du skulle til en
lille uformel optagelsesprøve hos vores diri-
gent. Kravene er at du skal kunne synge, følge
noder og have gehør, men ingen forventer at
du er et musikalsk geni.

Har du nogen spørgsmål er du velkommen til
at kontakte vores dirigent

Gorm Larsen på telefon 35394446 eller pr. E-
mail: gol@dr.dk.

INDRE ORGANER
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VIL DU/I UD OG REJSE MED
STUDIET?

Så har du muligheden for at få et klinikophold i
troperne med PIT (Praktikant i troperne).

PIT er en organisation under IMCC der arrangerer 3-
6 måneders ophold på missionshospitaler i Afrika og
Indien. Opholdet karakteriseres som et udvidet klinik-
ophold, hvor du stifter bekendtskab med en lang række
tropemedicinske sygdomme, samt følger dagligda-
gen på et hospital i den tredje verden. Opholdet
meriteres som VKO.

Kravet for at bliver udsendt er at du på udsendelses-
tidspunktet har bestået 4 års normeret studietid og
at du er væk i mindst 3 måneder (maks 6 måneder).

Vi tilbyder følgende pladser forår 2003 Indien (1+1),
efterår 2003 Indien (1+2+2), Tanzania (2), Kenya (1)
og Uganda (2). Ansøgningsskema findes i PIT’s bakke
på IMCC-kontoret. Ansøgningsfrist er torsdag den
26. september 2002 kl 12:00.

Har dette fanget din interesse men vil du gerne vide
mere kan du møde op til informationsmøde Onsdag
den 11. september 2002 kl 19:00 i lille mødesal (5.1).
Her vil du møde studerende der tidligere har været
udsendt. Der vil blive fortalt om deres oplevelser
krydret med lysbilleder, kaffe og kage. Infoaftenen
er for alle studerende med rejselyst – også selvom du
lige er begyndt på studiet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
PIT v. Mette Vang Larsen på 33 26 34 22 eller
mvlarsen@mdb.ku.dk

Vi glæder os til at se dig.
På vegne af PIT, Mette

INDRE ORGANER

Find eventyret til:

Semesters tart sfest
Lørdag d. 21/9

22-05

H yg dig i Hobb ittrup
Drik dig stiv i “Den Stejlende Pony”s nye bar

Mærk mørkets kræfter i Mordor
Læn dig tilbage og slap af i Lothlorien Lounge

Dresscode:
Find din indre eventyrfigur frem

Information om billetsalg følger i næste MOK

Med højagtelse:

Studenterklubben

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

12/9 Oceans Eleven
19/9 Maléna
26/9 What Women Want
3/10 E.T.
10/10 ADVENTUREFEST
       : Indiana Jones & Tombraider
24/10 Italiensk for begyndere
31/10 Halloween Tema: H20 & Shadow of the vampire
7/11 Four Rooms
14/11 Tilsammans
21/11 3-på-stribe (trilogi-mix):

Jaws I, Tilbage til Fremtiden II og
Jurassic Park III

28/11 Ghost World
5/12 Far til fire i byen (julebal i nisseland)

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

Filmklubben P8'n
Torsdag den 12. september
klokken 20.00

En remake af en filom med samme titel fra 60'erne.
George Clooney kommer ud af fængslet med en plan om at røve 3
store casinoer på samme aften. Til det skal han teame op med sin gamle
ven Brad Pitt, der af en eller anden grund æder mad i alle scener. De
finder 9 andre, hver med deres speciale, hvorefter de kan gå i gang.
Men George har åbenbart en lille hemmelig plan om at erobre sin
ekskone (Julia Roberts) tilbage igen ved samme lejlighed. Hun er nu
tilfældigvis sammen med Andy Garcia, der spiller den benhårde
casinoejer.

Der er tale om en meget stilren film fra selveste Stephen Soderberg,
der jo er et absolut hot navn i hollywood for tiden. Det amerikanske
udtryk "slick" er vel den mest dækkende betegnelse for en film fyldt
med coole velformulerede kriminelle.

Herudover lige en kort velkomst til en ny sæson i filmklubben. Læg
mærke til programmet overfor, vi har i stedet for maratonaftenen
indført en ny kategori: 3-på-stribe. Kom også til vores forrygende
indy-fest og den skræmmende halloween!

Oceans Eleven
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