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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:Studklubben

Onsdag:
MOK nr 3, årgang 35 udkommer
Billetsalg i kantinen til sem.startfest kl 16

Torsdag:
Filmklubben viser Malèna kl 20
Billetsalg i kantinen til sem.startfest kl 16

Fredag:

Lørdag:
Semesterstartsfest i klubben kl 22-05

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

+ pjækkerøven
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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

Line M. Brixen: BBH træffetid onsdage fra kl. 13.00 - 17.00
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

FAKULTETSDAG D. 21.
OKTOBER 2002
Program:
10.00-12.00 Poster-session (ph.d.studerende).

Præsentationsboder ved studenter
organisationerne.

12.00-13.00 Frokost.
13.00-14.00 Festforelæsning.
14.00-14.20 Pause.
14.20-15.00 Fakultetspriserne til unge forskere

uddeles. 15 minutters foredrag fra
de to prismodtagere.

15.00-15.30 Jens Chr. Djurhus: Forsknings
finansiering i fremtiden.

16.16-16 Magareta Bertilsson: “On Scientific
Citizenship”.

15.15-15.15 Ralf Hemmingsen: Fakultetets ini
tiativer i 2002.

16.15-16.30 Uddeling af poster-priser.
16.30 Happy hour (Buffet/jazz)

REFERAT AF ORDINÆRT MØDE
I KLINIKUDVALGET KØBEN-
HAVNS KOMMUNE.
Mandag d. 6. maj kl. 15:00.

Til stede: Lektor Gorm Jensen, lektor Birthe Høgh,
stud.med. Klara Naver (10.sem), stud.med. Line
Brixen (10.sem), stud.med. Mikkel Westen (11.sem.)
Fra sekretariatet: Susan Post og Lili Hansen
Fraværende: lektor Hans Perrild, lektor Peter
Hesselfeldt, lektor Nina Skovgaard, lektor Birthe
Glenthøj, stud.med. Dan Bruun Larsen, stud.med.
Jes Braagaard, stud.med. Shakil Ahmed, stud.med.
Lasse Lund.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden
   Godkendt.

2. Godkendelse af referat af mødet d. 9/4 2002.
    Godkendt.

3. Meddelelser:
Fra formanden: Gorm Jensen meddeler at Susan Post
er blevet fastansat som sekretær i klinikudvalget.
Lili Hansen fratræder 1/8, idet hun skal ind og ar-
bejde i klinikudvalget på Rigshospitalet. Gorm infor-
merer om, at der skal findes en afløser for Lili.
Indkøbet af hardware til undervisningsrum og audi-
torier er nu på plads således, at der vil blive sat en
projektor op i aud. 3+4. Der vil blive sat en stationær
pc op i undervisningsrum 1, som kan bruges til vis-
ning af pax-billeder. Der vil blive en mobil projektor,
som kan bruge i undervisningsrummene samt aud. 5.
Mht. adgangen til pax-billederne vil Susan kontakte
røntgenafdelingen.
Der var for en måneds tid siden noget ballade med,
at en person var blevet set udenfor hospitalet med et
mikroskop. Der er taget kontakt til patologisk afde-
ling mhp. afklaring af, om der mangler noget i studies-
alen.
Gorm fortæller, at lektor Søren Jacobsen, reumato-
logisk afd. fratræder sin stilling, for at blive klinik-
chef på Bispebjerg Hospital. Lektoratet skal gen-
opslås.
Eksamen i patologi er nu overstået, og er forløbet
uden problemer.

Fra underviserne: Birthe Høgh fortæller om sit i
arbejdsgruppen ang. kliniske lærere og professorers
rolle i det kliniske ophold. På sidste møde enedes
man om et udkast til en vejledning, som Knut Aspe-

gren vil renskrive og sende ud til godkendelse.
Lektorers rolle er også blevet inddraget. Konklusio-
nen er, at undervisningen skal prioriteres, og flettes
ind i stillingsbeskrivelserne for læger. Birthe Høgh
understreger vigtigheden af, at undervisningen bli-
ver en lige så naturlig del af afdelingens dagligdag
som operationer, stuegang osv.

Fra studenterne:  Line Brixen fortæller, at der har
været nogle problemer med brugen af computerne i
studenterlokalerne på Bispebjerg Hospital. Det har
vist sig at en bruger af en pc har været inde på en
hjemmeside med børneporno. Det understreges, at
det ikke vides hvem, der har brugt computeren til
dette, og at det således heller ikke vides om det er
en student. Sagen er blevet politianmeldt. Line for-
tæller, at der vil blive sat instrukser op ved pc’erne
om hvad der er lovligt/ulovligt. Der følger en diskus-
sion af, hvad computerne må bruges til, og hvad de
ikke må bruges til.
Mht. lokaler til undervisning på efterårssemestret,
så er eneste problem nogle timer, som ikke kan af-
holdes i Solgården som det var planlagt. Line vil
arbejde videre med at finde et alternativ.

Mikkel Westen efterspørger muligheden for at stu-
derende kan blive vaccineret mod hepatitis B,
refererende til, at dette nu tilbydes de studerende
på Rigshospitalet. Birthe Høgh supplerer med, at
hun mener, at det burde kunne lade sig gøre, og at
det er en god idé. Samtidig siger hun, at ikke engang
sygeplejersker på pædiatrisk afd. bliver vaccineret
mod hepatitis B, men at de burde blive det. Gorm
mener umiddelbart at det er for dyrt, men vil tage
kontakt til Torben Schrøder på Rigshospitalet for at
høre argumenterne for at tilbyde det dér. Desuden
vil han kontakte professor Jens Ole Nielsen, inf.med.
afd., samt hospitalsledelsen. I et referat fra klinik-
udvalget Rigshospitalet er nævnt en pris på 3x162
kr.

Klara Naver fortæller, at hun i forb. med sit arbejde
i kvalitetsudviklingsudvalget er blevet bedt om at
svare på en forespørgsel ang. rimeligheden af, at
studenterne skal have underskrift på deltagelse i
kliniktimerne i medicin og kirurgi på 10.sem. Klaras
konklusion er, at dette stadig bør foregå, men at det
naturligvis burde være sådan, at undervisningen var
så god, at de studerende ville komme – underskrift
eller ej. Der følger en lille diskussion om klinik-
undervisningen. Klara fortæller, at det er hendes
erfaring, at undervisningen er klart bedre på 10. sem

sammenlignet med undervisningen på 7. og 8. sem.
Line er enig i dette.

Fra sekretariatet: Susan fortæller, at en kliniktime
i psykiatri er blevet aflyst af en student. Desværre
vides det ikke hvem det er, da vedkommende rin-
gede direkte til en sekretær på psyk.afd. Susan un-
derstreger at det ikke er tilladt for studenter at
aflyse undervisning.
Igen har der været en del aflysning af undervisning.
Det har mest været fra ortopædkirurgisk afdelings
side, men også enkelte timer fra endokrinologisk
afdeling.

Fra studienævnet for medicin mm: ingen meddelel-
ser.
Næste møde bliver mandag d. 10. juni kl. 15.00
Referent Mikkel Westen.

NU ER INDTEGNINGEN TIL
VINTERTERMINEN OVERSTÅET.
Har du ikke nået at tilmelde dig, skal du søge dispen-
sation i Ekspeditionen på eksamensgangen (9.1.33b).

Vores forsøg med at opstille borde/pc’ere i vandre-
hallen var en stor succes, hvilket udmøntede sig i
mindst 1600 flere tilmeldinger end i sommers (det
totale tal er endnu ikke opgjort).
Vi vil i den sammenhæng gerne sige tak til alle jer,
der prøvede at tilmelde jer på denne måde og tak for
jeres tålmodighed, da det viste sig, at maskinerne
sommetider var overbelastede og dermed meget lang-
somme. Vi kan derfor anbefale, at du prøver at logge
på i weekenderne og i aftentimerne efter kl. 20.00,
hvor presset er mindre end i dagtimerne.
Vi vil til sommerterminen 2003 åbne for tilmeldin-
gen på WWW allerede i slutningen af året (mere om
det i MOK i slutningen af semestret) og vil atter
anbefale jer (og dem der endnu ikke har prøvet det),
at tilmelde jer via www.punkt.ku.dk
Husk at I samme sted kan se eksamens-/kursus-
resultater, forny årskort, se indskrivningsoplysninger
m.m. På samme adresse kan du også ændre den PIN-
kode, du allerede har fået udleveret fra KU til en
kode du bedre kan huske (fx. PIN-koden til mobilen
o.l.). Vi skal dog opfordre dig til IKKE at ændre den
til PIN-koden til dankortet!!

I fik alle tilsendt en email for ca. 14 dage siden ifm.
eksamenstilmeldingen. I fremtiden vil vi stadig sende
eksamensbreve via postvæsenet, sætte opslag i MOK,
men vi vil også i fremtiden benytte denne
kommunikationsmåde, når vi skal i kontakt med jer
- så hold øje med din mail (på punkt.ku.dk kan du
ændre din mailadresse, så du får vores emails videre-
sendt til en hotmailadresse og dermed ikke skal hu-
ske at kontrollere flere emailadresser).
Vh
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studie- og eksamenskontoret * 9.1.55a
www.sund.ku.dk/studieInfo/F_Uddannelser.htm
www.ku.dk/selvbetjening

Styrende Organer
STUDIET
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STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN

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
TRÆFFETIDER UGE 39
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Man 23/9 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul
Tir 24/9 0900 – 1000 1000 – 1300 Lone-Emilie Rasmussen og Ture Karbo
Ons 25/9 1600 – 1700 1700 – 2000 Gordon Thomas Jehu
Tor 26/9 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 mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500

Studievejledningen
REGLER VED EKSAMEN

AFMELDING AF EKSAMEN
Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før
den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig
henvendelse til Studieekspeditionen. Ved alle eksa-
miner skal du være opmærksom på at udeblivelse
eller for sen afmelding tæller som et eksamens-
forsøg.

TIDSFRISTER
Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fast-
sat bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte
deleksaminer på studiet.
For studerende på gammel studieordning:
Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6
år efter påbegyndelsen af studiet.
Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest
6 år efter bestået Fase I.
Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.
inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.

For studerende på ny studieordning af 2000:

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

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

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

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

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

Dette er meget vigtigt !!!!!!
Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende
en lægeerklæring til Studieekspeditionen så den er
dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens af-
holdelse. Hvis du forlader eksamen på grund af syg-
dom, vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og
eksamen tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt
afleverer 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 auto-
matisk er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men
at du selv skal tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen!
Dette skal ske i forbindelse med sygemelding
eller senest 3 hverdage efter.

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER

For studerende på gammel studieordning vil der
være reeksamens mulighed efter en del af de ordi-
nære eksaminer. Det er her en forudsætning for del-
tagelse i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3
eksamensforsøg i det pågældende fag. Det er ligele-
des en betingelse, at du har været tilmeldt og er
mødt op til, men ikke har bestået den ordinære eksa-
men. 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 beretti-
get hertil, skal du selv tilmelde dig på Studie-
ekspeditionen senest 3 hverdage efter karakter-
ens opslag.

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

REGLER FOR REEKSAMINATION
For studerende på gammel studieordning er der mu-
lighed for reeksamen på de fleste  semestre. For to
fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til
de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nem-
lig psykiatri og farmakologi.
For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer
skal bestås i samme eksamenstermin.
Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i
denne sammenhæng en undtagelse idet spot-
prøven og den skriftlige eksamen skal bestås
individuelt og ikke nødvendigvis i samme ter-
min
Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skrift-
lig eksamen skal bestås samme termin

Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med
samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både
spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den
mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages
med til sygeeksamen i den mundtlige del.
Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en
skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksa-
miner. Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og
skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundt-
lige og den skriftlige eksamen skal bestås samme
termin.
Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke
indbyrdes afhængige.
Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.
.

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

Generelle klager over opgaveformuleringen, rela-
tion til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten
af spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal sti-
les til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og
afleveres 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.

STUDIET
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KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?

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

Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervis-
ningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende
børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og
fremmest skaffe dokumentation på grunden til
dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
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 !!

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,
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 !!

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.

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

Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med
dokumentation på din ordblindhed, kan du få en er-
klæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor
censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis
ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer.

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

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

EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU
ER GRAVID

Hvis du er gravid, har studienævnet besluttet at
tilbyde dig en 1 time ekstra ved skriftlige eksami-
ner.

Du henvender dig på Studieekspeditionen hurtigst
muligt, medbringer din vandrejournal og meddeler,
hvilke eksaminer du er tilmeldt. Da det tager tid at
arrangere disse ekstra foranstaltninger, er det vig-
tigt, at du kommer i god tid. Hvis du allerede ved det
ved eksamenstilmeldingen, bedes du meddele det på
dette tidspunkt.
Sidste frist er 14 dage før eksamens afholdelse.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation 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

NYE STUDIEORDNING
5. semester
Skemaændringer
SAU-timerne i farmakologi, organkursus 4:
Hold no: Opr. tidspunkt: Nyt tidspunkt:
Nyt lokale:
501 17.09 kl. 9-10

7.10 kl. 9-10 1.2.49
502 17.09 kl. 9-10

7.10 kl. 9-10 1.2.50
503 17.09 kl. 9-10

8.10 kl. 9-10 Annex D
504 19.09 kl. 9-10

8.10 kl. 9-10 Annex C

Emnet for SAU-timerne bliver diuretika. Læs
Katzung kapitel 15 eller tilsvarende.
Opgaverne er lagt på nettet under
www.farmakol.ku.dk - nye studieordning - 5. seme-
ster

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

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

Det er ikke muligt…
…at medbringe dansk-svensk/norsk ordbøger
…at få spørgsmålene på engelsk
…at få ekstra tid til eksamen, hvis man er fra et af
disse nordiske lande

OVERGANGSORDNINGER OG
EKSAMEN I CELLEBIOLOGI GAM-
MEL STUDIEORDNING

Følgende er uddrag af referatet af studienævnsmødet
afholdt i august 2002. Referatets fulde længde trykkes
i næste nummer af MOK.

Vedr. de rent praktiske omstændigheder for
tilmelding til genetikdel af eksamen i cellebiologi
for studerende på gammel studieordning, vil blive
oplyst på et senere tidspunkt. Ligeledes for hvordan
man tilmelder sig 6. semester gammel ordning til
foråret.

Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin

Fase I

STUDIET
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UDDRAG AF REFERAT AF
STUDIENÆVNSMØDET AFHOLDT
20. AUGUST 2002.
Cellebiologi gammel studieordning

Studievejledningen spurgte om muligheden for, at
studerende på gammel ordning der mangler at bestå
eksamen i cellebiologi og efterfølgende skal
overflyttes til ny ordning, må gå til eksamen i
cellebiologi på ny ordning og samtidig tage eksamen
i genetik-delen, eller om de skal eksamineres særskilt
i genetik efter gammel ordning.

Studienævnet besluttede, at de studerende ved
tilmeldingen kan vælge, om de ønsker at tage hele
eksamen incl. genetik eller kun cellebiologi-delen.
Hvis de melder sig til hele eksamen incl. genetik og
dumper i genetik-delen, har de derved brugt et
eksamensforsøg i genetik. Hvis de melder sig til
cellebiologi uden genetik-delen bliver eksamenstiden
nedsat.

De studerende der tilmelder sig eksamen incl. genetik,
tilbydes holdsætning i genetik.

Genetik skal være bestået inden eksamen  på 6.
semester.

Studievejledningen spurgte, om studerende der
overflyttes til ny studieordning får 3 nye forsøg til
eksamen i cellebiologi, eller om de forsøg man har
brugt på gammel ordning tæller med.

Studienævnet fastslog, at der som grundregel er 3
forsøg i faget – dvs. kun i særlige tilfælde, hvor der
er tale om væsentlige ændringer i
evalueringsgrundlaget giver overgang til ny
studieordning nye eksamensforsøg.
Status 6. semester til foråret 2003

Status for gentagelse af 6. semester: Hans Vilhardt
oplyste, at der kun oprettes et ”gammelt” 6. semester-
hold i foråret 2003, såfremt der måtte være
ekstraordinært mange studerende, der skal
holdsættes eller have dette gentaget.

Ellers vil de studerende vil få mulighed for at blive
indplaceret på øvelser og undervisning på 5. semester
på ny studieordning.

MEDICINSK VIDENSKABSTEORI
II. 8. SEMESTER EFTERÅRET
2002
Opgave 1, der er en individuel opgave, udleveres ved
forelæsningen onsdag den 18. september. Opgaven
kan herefter afhentes  på Afd. f. Med. Viden. (Panum
byg.) Opgaven ligger i grøn bakke på bordet overfor
lokale 22.3.22. Opgaven skal afleveres den 16. okto-
ber til din eksaminatorielærer. M.v.h. Kirsten Kjær.

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

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

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

OBLIGATORISK UNDERVISNING
I TIDLIG ALMEN MEDICIN OG
SUNDHEDSPSYKOLOGI I

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

For at få godkendt Førstehjælpskurset  kræves der
100 % fremmøde.

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

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

FORSIDEAFLEVERING TIL
OSVAL II
Husk at fristen for aflevering af forsider i efterårs-
semesteret 2002 er:
tirsdag den 1. oktober 2002.

ERSTATNINGSFORELÆSNINGER
I MEDICIN OG KIRURGI, 12.
SEMESTER
Kære holdrepræsentanter og underviser
Forelæsningerne i neoplasi I og II, som desværre
glippede d. 05.09.02 afholdes i stedet
fredag d. 01.11 kl. 11.30 – 13.00
Forelæsningerne afholdes i auditorium !, RH.
Rita Dalhammer
Sekretær/Klinikudvalget Rigshospitalet

Fase II

FOREDRAG I PSYKOANALYTISK
DEBAT
”Psykoterapiens rum og rammer ”
Foredragsholder: Judy Gammelgaard
Judy Gammelgaard er dr.phil., medlem af Dansk
Psykoanalytisk Selskab, lektor ved Københavns Uni-
versitet og forfatter til en stadig strøm af bøger om
aktuelle emner i et psykoanalytisk perspektiv.
Hun vil denne fredag tale om centrale begreber in-
denfor psykoterapien.

Tid og Sted: Fredag den 27. september 2002, kl.
16.30 – 18..00 (bemærk venligst ændret tidspunkt!)

Københavns Universitet, Hovedbygningen Vor Frue
Plads, auditorium 1

Entré: Abonnenter gratis, gæster 50 kr.

Nærmere oplysninger hos: Friederike Unger, e-mail:
F.Unger@mail.tele.dk eller telefon: 45 41 10 20

STORMØDE
 24/9 om finansloven og universitetsledelse
FSR vil informere om Finansloven for 2003’s konse-
kvenser og den kommende universitetsreform.
Hvad kommer alle flosklerne, til at betyde for din
hverdag:
· Selveje
· Rammestyring
· Samarbejde med erhvervslivet
· Ekstern repræsentation
· Bestyrelseskonstruktion
· Ansatte ledere
· ”Ungdommens og forskningens finanslov”

Vil DU gerne vide noget mere så kom til Forenede
Studenterråd stormøde den 24/9 i Lundsgaard kl.
15.00 – 17.00.
nb: Der vil være kaffe og kage bagefter

1. SEMESTER
MED OG ODONT
BIBLIOTEKSORIENTERING

Der afholdes biblioteksorientering for 1.sem. med og
odont studerende
Onsdag d. 25 september
Programmet er:
8.15 – 9.00 Forelæsning v/Panum Bibl. I Lundsgaard
Aud.
9.15 – 15.00 Øvelser på Panum Biblioteket.
Af praktiske årsager har biblioteket ikke mulighed
for at have alle hold på én gang.
Derfor er holdene fordelt således:

9.15 – 10.00:   Hold 10 og hold 12 (Tdl)
10.15 – 11.00:   Hold 8,  Hold 9 og  Hold 13 (Tdl)
11.15 – 12.00:   Hold 5, Hold 6 og Hold 7
12.15 – 13.00:   Hold  1, Hold 2 og Hold 11 (Tdl)
13.15 – 14.00:   Hold 3 og Hold 4
14.15 – 15.00:   Hold 14 (Tdl)
Med venlig hilsen
Panum Biblioteket

Studietilbud

STUDIET
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FAGLIGDAGS MØDE DEN 12/9
KL.16.00

Referat:
Fremmødte basisgrupper: MSR, GIM, FADL, IMCC
Fraværende: SATS

pkt.1 – Se nedenfor pkt.2

pkt.2 Plan for fagligdag den 9/10-02:

9-10: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: PC-simulation i lægeuddannelsen - ud-
dannelse af læger til håndtering af ”AKUT MEDICIN”
(Sophus Medical Aps) samt en yngre læge der fortæl-
ler om hvordan det er at arbejde med ”Akut medicin”
i praksis som nyuddannet. (Planlægning af MSR)

10-11: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Transplantation (Planlægning af SATS)

11-12: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Hypnose/Krisehjælp (Planlægning af GIM)

12-13: Frokost

13-14: Forelæsning i Lundsgaard
TEMA: Arbejde i krisesituationer samt forbere-
delse til rollespil – Patrik Harved fra Rødekors (Plan-
lægning af IMCC)

14-16: Rollespil (Planlægning af IMCC og FADL)

12-16 Worksshops/Stande uden for Lundsgaard
- PC-simulation i lægeuddannelsen
- Hypnose
- Transplantation
- Bogladen

Pkt.3
Reklame grp.: MSR og IMCC
Økonomi grp.: Bo B-S (MSR) og Louise

(IMCC)

Pkt.4 Budget planlægges på næste møde – Alle basis-
grupper skal undersøge hvad der skal bruges af rekvi-
sitter og udgifterne hertil, samt hvad eventuelle fore-
dragsholdere skal have i løn.

Pkt.5 Intet

Pkt.6 Næste møde afholdes den 19/9 kl.16.00 i FADL´s
mødelokale (1.2.15)

HERTOFT-EFTERMIDDAGE
Sæson 2002-03
Sted: Psykiatrisk afd. O´s auditorium, Borgm.
Jensens Allé 55 (opgang 61a)
Tidsrum: Kl. 16-18
Målgruppe: Alle interesserede
Arrangører: Dansk Forening for Klinisk Sexo-
logi & Foreningen Sex & Samfund
Kontakt: 43 99 66 19 * www.klinisksexologi.dk
Adgang:  Fri

19. september:
Niels Høiby Carl Værnet – den danske SS-læge
Mod slutningen af 2. verdenskrig havde den danske
læge Carl Værnet sin gang i koncentrationslejren
Buchenwald, hvor han under Heinrich Himmlers be-
skyttelse foretog en række naive forsøg på
’omstemning’ af homoseksuelle mænd. Hvad var det,
han ville? Hvordan kom det så vidt? Hvad skete der
siden? Og hvad kan vi lære af det? Med udgangspunkt
i sin anmelderroste Værnet-biografi fortæller Niels
Høiby om den gådefulde danske læge.

31. oktober:
Tina Lyngby Larsen & Mette Rosenkrantz
Dating på nettet
Kan man blive forført af en, man aldrig har mødt?
Hvem tør gå på date med en vildt fremmed? Og er
man overhoved fremmed, når man har chattet sam-
men gennem lang tid? Med udgangspunkt i bogen
”Whatadate.dk – dating på nettet” beretter forfat-
terne om de sociale (og erotiske) potentialer i det
store virtuelle rum.

28. november:
Ning de Coninck-Smith
Pædofiliens kulturhistorie
I foråret 2002 offentliggjordes en interessant under-
søgelse: ud af 129 tilfælde, hvor institutionsansatte
var blevet anklaget for seksuelle overgreb mod børn,
var blot to blevet dømt. Tallene kan virke til beroli-
gelse for nogle – til yderligere bekymring for andre.
Men om ikke andet rejser de en række interessante
spørgsmål: hvorfor er vi i disse år så optaget af
pædofili – og hvordan var det engang? Som et per-
spektiv på nutidens debat ser Ning de Coninck-Smith
nærmere på, hvordan voksne igennem tiderne har
betragtet seksuelle relationer mellem børn og voksne.

30. januar:
Caroline Beck
Samtaler om kærlighed
Med forestillingen om den ’romantiske kærlighed’
har vi overdraget ansvaret for vores liv til os selv.
Vores følelser og kærlighedsvalg er blevet demokrat-
iseret, sådan at vi oplever retten til selv at vælge den
anden, men også mærker pligten til at føle og træffe
de rigtige valg. Kærlighedslivet er blevet en nødven-
dig og uafbrudt samtale mellem mennesker. Caro-
line Beck tager udgangspunkt i sit feltarbejde.

27. februar:
Tea Baark Marey
Krop og eros i fransk fin de siécle-skulptur
Auguste Rodin regnes for det 19. århundredes mest
innovative billedhugger og kredser stedse om krop-
pen og det erotiske i sine skulpturer. Hvordan kom-
mer dette til udtryk, og hvordan behandler periodens
salonkunstnere de samme temaer? Rodins kvindelige
elev, Camille Claudel, er stilistisk nært beslægtet,
men hvordan forholder hun sig til krop og eros i sine
værker?

27. marts:
Dag Heede
Herman Bang: mærkværdige læsninger
I 1879 var den purunge kritiker Herman Bang så
uforsigtig at hævde, at al
litteratur er ”en Bekendelse om Digteren selv og om
den han elsker”. Dag Heede har i
sine ’mærkværdige læsninger’ set, hvad der sker ved
at tage Bang på ordet. 
Han nylæser alle hans bøger som kønsomvendte
kærlighedsbekendelser, og ser
bl.a. de meget roste kvindeskikkelser, Katinka Bai,
Tine, Ida Brandt og
”Moderen”, som allegorier på homoseksuelle mænd.

Med venlige hilsner - og vel mødt!
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
& Foreningen Sex & Samfund
V./ Gerd Winther, Bo Møhl & Christian Graugaard

LOKAL OKTOBERFEST
Fredag den 27. september 2002, kl. 19.00
Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148
Tilmelding senest onsdag den 25. september  på
lotz@adm.ku.dk

Pris kr. 50,-

Yderligere oplysninger på www.sund.ku.dk/praest

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 oplysninger kan fås hos
studenterpræsten på telefon 20 46 41 93.

Studiekreds om ”At være dansk muslim eller 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.

Debataften om ”Biologi og teleologi” med Jakob Wolf
og Claus Emmeche.

Tid: Onsdag den 2. oktober kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over gården

Arrangement i ”Forum for Eksistens og Videnskab”,
et tværfagligt debatforum startet af studenterpræst
Nicolai Halvorsen, cand. theol., Ph.D.-stip. Mickey
Gjerris og Dr. theol. Jakob Wolf

Nærmere oplysninger om dette arrangement kan fås
hos studenterpræsten på telefon 20 46 41 93

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

STUDIET
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Annoncer
FOLKESUNDHED-
SVIDENSKAB HOLDER
FEST
Der er et vækkeur, der ringer ude i mørket. Man
er ikke med det samme klar over, hvad det er.
Man føler bare et stærkt ubehag. Det gør helt
ondt.
Og så ved man pludselig, at det er vækkeuret.
Man er vendt tilbage til jorden. Man var langt,
langt borte. Man drømte noget, men nu kan man
ikke huske, hvad det var. Og det kimer larmende
derude i mørket og kulden. Det er en ny dag, der
begynder for jordens befolkning.
Man har ligesom kvalme af søvnighed. Det ville
være så velsignet at vende sig om under den
varme dyne og svinde væk. Lade sig synke til-
bage i ubevidstheden. Måske kunne man rekon-
struere den drøm, man havde?
Men pludselig kommer du i tanke om, at det
er i dag den 28. september, at folkesundhed-
svidenskab holder Semesterstartsfest kl.
21.00 i Studenterklubben, så du springer ud
af sengen, fuld af forventninger og glæde,
og.……..

Digt selv videre, men kom og se virkeligheden i
øjnene – Vi glæder os til at se dig.

Billetterne koster kr. 35 og kan købes den 20. og
24. september kl. 12.00-13.00 i folkestuen (21.1.)
eller ved henvendelse til Stine på telefon 40 40
40 12 eller pr. mail: stinen@mdb.ku.dk

Med venlig hilsen
J-kurven

TURNUSBYTTE
Jeg vil gerne bytte turnussted i forårssemestret
2003.
Jeg har fået HS og vil gerne til Vejle amt.
Starter 1/4 på Hvidovre Ortopæd, herefter kar-
diologi.
Har du mulighed herfor bedes du kontakte Fie
på: anne.sofie@jubiimail.dk

HUMAN DIKTAFON
SØGES
Er du note-fetichist, fritids-stenograf eller mang-
ler du træning inden du skal ud for at skrive
journaler i hånden? Så er du personen vi mang-
ler.
Vi mangler en referent til FADLs Generalfor-
samling onsdag d. 25. september kl. 17.00 i
studenterklubben.
Bærbar PC stilles til rådighed såfremt det øn-
skes.

Jobbet honoreres med en middag for 2.
I må gerne være 2 der deles om tjansen.

Har dette din interesse så kom op på kreds-
foreningen og læg dit navn eller skriv til
alundh@mdb.ku.dk.

BØGER SÆLGES
Behaviour & Medicine (3rd. edition)
Ingen overstregninger eller skrift, men er lidt
slidt på forsiden.
Pris: Kr. 325

The Cell - Problems Book (Revised Edition)
Som ny.
Pris: 80 Kr.

Ring eller skriv: 51920580

FREMLEJES HUR-
TIGST MULIGT
Et værelses lejlighed ca. 30 kvadret meter med
eget køkken og bad; ca
10-15 min til fods fra Panum.Husleje 2500 + 300
kr áconto varm og el.
Depositum 4500 kr.
Kontakt person Loay
Tlf. 35828069.

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

HUSK!!!!
Fagligdag den 9/10-02
TEMA: AKUT MEDICIN
Se program m.v. i de kommende MOK-blade

LÆSEMAKKER SØGES
til gennemgang af teori og præparater frem mod
patologieksamen november 2002. Jeg hedder
Henrik og tilhører Klinikudvalget Rigshospita-
let.
Ring på tlf:27282032 eller send en mail til
hottentottt@hotmail.com

LÆSEMAKKER TIL
6.SEM, VINTER-
EKSAMEN 2002/03
Seriøs læsemakker søges til gennemgang/spot/
opgaveregning i anatomi II, fysiologi samt inte-
greret eksamen. (Evt. også rep af biokemi). Jeg
skal ikke følge undervisning, og er meget fleksi-
bel mht planlægning af møder.

Skriv eller ring til Niclas på
nseierby@hotmail.com / 28768927.

�VAMPYRERNE KOM-
MER�
Den Mobile Blodbank er på vej til Panum
Instituttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger
og sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner
blod om året i 200 virksomheder og uddannelses-
steder.

Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minut-
ter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.

Noter i din kalender
Mandag 23. september
Tirsdag 24. september
Onsdag 25. september

1. sals forhal v/Henrik Dam Auditoriet alle dage
mellem kl. 10.30 – 14.30

Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde inden-
for de sidste 6 måneder.

Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.

DANFYT
Dansk Selskab for Fytoterapi indbyder til temaaften om PLACEBO

Tirsdag d. 8. oktober 2002 kl 19.00
Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH) Benzon auditoriet,
Universitetsparken 2,  2100 Kbh. Ø
www.danfyt.dk

Tirsdag d. 8 oktober 2002 kl 19.00
Benzonauditoriet, Danmarks Farmaceutiske Højskole
Universitetsparken 2, 2100 København

Via dagspressen kan man ofte med en vis undren læse, at den og den behandling har sin berretigelse - den
virker. Ofte er det dog enkelt personer der ytrer sig og man kan berretiget tvivle på om nu også en enkelt
person´s udsagn er dækkende for større dele af befolkningen.Denne skepsis øges af at mange klinisk
kontrollerede undersøgelser viser at ikke aktiv behandling (placebo) ofte giver helt op til 50% reduktion af
diverse symptomer så som f.eks. smerte og stivhed og at „bløde variable“ så som alment velbefindende
tilsvarende øges. Denne „kroppens beredvillighed til at lade sig behandle“, man vil så gerne være rask, kan
være med til at bringe produkter på markedet, der slet ikke har nogen berettigelse. Man kan undre sig over
at det overhovedet er lovligt at markedsføre en behandlingsform før relevant placebokontrolleret
klinisk dokumentation foreligger

Temaaftenen vil bl.a. komme ind på de biologiske processer i CNS, nervesystem
og det endokrinesystem der sandsynligvis ligger til grund for placeboreaktionen.
Endvidere stilles spørgsmålet hvorvidt den placeboeffekt, der kan opnås i klinisk
praksis muligvis er en helt anden end den placeboeffekt der opnås ved blindede forsøg?

Placeboeffekt - forklaringen på at så mange behandlinger virker?
Indledning v. overlæge Kaj Winther, formand Danfyt.

Placeboreaktionens biologiske grundlag.
v. Professor Mogens H. Claesson:

Placeboeffekten er usikker. Komplians er nok af større betydning for patientens helbred.
v. Læge Toke Barfoed:

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.

REPRÆSENTANTSKABSVALG 2002
Så er tiden kommet til afholdelse af repræsentantskabsvalg

Stil op og gør din indflydelse gældende.

Midt i oktober er der valg til FADL, Københavns Kredsforenings repræsentantskab – en oplagt mulighed for at præge FADL’s
politik.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed, og det er her foreningens politik fastlægges.
Hvis du vil være med til at øve indflydelse på bl.a. løn-, ansættelses- og uddannelsesforhold i forhold til at være FADL-vagt,
lægevikar og undervisningsassistent eller forsikring- samt bankforhold, Vagtbureauernes fremtid, Thalia, FADL’s forlag, Bogla-
den og festlige arrangementer samt meget mere, så stil op til repræsentantskabsvalget.

Vælger du at opstille, kan du udfylde opstillingslisten i dette nummer af MOK.

Valg til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er inden afslutningen af FADL KKF’s ordinære Generalforsamling onsdag den 25. september 2002.

Hvis du ønsker at stille op alene skal du bare have 5 stillere. Er I en gruppe der ønsker at stille op skal I have 15 stillere. Vær opmærksom på at såfremt i er få
opstillede, kan I få flere stemmer end en ”plads” koster. Dette ”stemmespil” kan undgås ved at være flere der stiller op eller ved at indgå valgforbund/listeforbund
med en anden liste.

Repræsentantskabet består af 21 medlemmer og valget foregår som forholdstalsvalg mellem listerne. En liste kan bestå af 1 til 22 personer.

Før valget kan der indgås listeforbund og valgforbund mellem lister. Sidste frist for forbund er på generalforsamlingen.

Såfremt der ikke er fredsvalg udsendes stemmesedler til alle foreningens medlemmer d. 9. oktober. Valget begynder så mandag den 14. oktober og stemmesedlen skal
senest være foreningen i hænde eller være poststemplet d. 25. oktober 2002. Det midlertidige valgresultatet vil blive bragt i MOK der udkommer d. 30. oktober 2002.

Hvis i går og overvejer opstilling, så kom til op på sekretariatet og hør mere.

Med venlig hilsen FADL’s sekretariat

LOVFORSLAG
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

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
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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: 

INDRE ORGANER



12 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.

HJEMME SPV-HOLD 1507
SØGER NYT MEDLEM

Holdets opgave er at pleje og observere en 19. årig
mand, der lider af Spiemeyer-Vogts Syndrom, som er
en medfødt sygdom, der angriber nervesystemet. Dette
har medført, at patienten er blind og plages af epilep-
tiske anfald.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i :
1. - at observere patienten for kramper.
2. - at give en hjælpende hånd til personlig hygiejne.
3. - at køre patienten på arbejde alle hverdage.

Vagterne afholdes i patientens hjem.
Tidsmæssigt forløber vagterne fra kl. 23.00 til 09.00
alle hverdage, 23.00 til 08.30 i week-ends

Krav.
× 500 SPV-timer.
× Kørekort.
- Lyst til at arbejde i et privat hjem.

Yderligere oplysninger fås hos holdleder Tina,  tlf: 33
25 87 99

Ansøgningsfrist :  Snarest muligt !!!!!!  til Vagt-
bureauet

BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 4 NYE
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i at tage blodprøver på lukket system,
og arbejdstiden er 8-14 i weekends og på
helligdage. Vi er altid 5 på arbejde samtidigt.

Krav:
- Du skal kunne tage blodprøver
- Du skal kunne deltage på holdmødet den 23. oktober
kl. 17.00
- Du skal, i lighed med resten af holdmedlemmerne,
kunne tage 4-5 vagter henover jul og nytår

Oplæring:
2 lønnede følgevagter á ca. 2 timer samt introduktion
til afdelingen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. oktober 2002 til Vagt-
bureauet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til VB
eller holdleder Laura, tlf.: 39290427

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.

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.
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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 hurtigst muligt
Ansættelsessamtaler:  Der vil da bliver afholdt sam-
taler på afd. 4141 den følgende uge.

VT HOLD - RIGSHOSPITALET
NEUROKIRURGISK INTENSIV
OPVÅGNING

Ventilatører med rutine og evne til at arbejde selv-
stændigt søges til nyt hold på RH afd. 2093. Afdelin-
gen har allerede et meget velfungerende hold og øn-
sker at starte et nyt der er tilknyttet opvågnings-
funktionen.
Der bliver tale om vagter mandag til lørdag og man
skal være interesseret i hele tiden at se nye patienter
da der er stor udskiftning. Til gengæld vil der være
mulighed for at lære en masse i et velfungerende
team af plejepersonale. Opvågningsfunktionen vare-
tages af en ekstern sygeplejerske og en ventilatør.

Vagtbelastningen vil ligge på 4-5 vagter og vi skal
have 15-17 ventilatører. Der er ikke krav om specifikt
timetal men man skal være motiveret og kunne ar-
bejde selvstændigt og desuden være på fase II.

Holdet skal starte hurtigst muligt

For tilmelding og yderligere information kontakt:
Christian Rothe  tlf 61305195, mail cr@fadl.dk

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. 23/9-02 kl. 10.00.

Der vil være ansættelsessamtaler på afdelingen.

Yderligere info: David Høen-Beck, 35 83 83 91 / 61 30
83 91.

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 an-
det
· Gode bus- og togforbindelser, (næsten nabo til Or-
drup 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.

LEDIGE KURSUSPLADSER

Der er stadig ledige pladser på både SPV- og VT-
kurset. På SPV-kurset er der pladser på holdene Dia-
33 og BBH-24; på VT-kurset er der pladser på holdene
D, E og F.

Tilmelding efter først til mølle-princippet.

NEUROLOGIUNDERVISER
SØGES

Til Ergoterapiskolen i København søges en stud.med.
til undervisning i neurologi i ugerne 40-49.

Undervisning i følgende emner: Generel funktionel
neuroanatomi, neuropsykologi, neurologisk undersø-
gelse, apopleksi, neurokirurgiske sygdomme,
Parkinson, Huntingtons Chorea, benign essentiel tre-
mor, ALS, DS, poly- og mononeuropatier og Creutzfelt-
Jacob.

Lærebog: Paulson O et al. Klinisk neurologi og neuroki-
rurgi.

Kvalifikationskrav: Godkendte kliniske kurser i neuro-
logi og neurokirurgi.

Supplerende kvalifikationskrav (ansøgere der tillige
opfylder disse krav vil blive foretrukket): Uddannet
ergoterapeut og/eller vikariat ved en neurologisk afde-
ling. Bestået eksamen i medicin.

Aflønning: Stud.med. aflønnes med kr. 281,10/time
(inkl. forberedelse). Er du tillige uddannet ergotera-
peut, er aflønningen kr. 322,50/time (inkl. forberedelse).

Yderligere information: Kontakt Brian Bjørn på telefon
35.24.54.04.

Ansøgning: Snarest muligt til Vagtbureauet. Du vil blive
indkaldt til samtale på Ergoterapeutskolen forud for
ansættelse.
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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 fagrådsdag d. 07. 09
2002.

Til stede:
Sarah Samama Jensen, 2. sem; Simon Serbian, 9.
sem; Henrik Frederiksen, 7. sem; Kirstine F.
Fabritius, 4. sem; Maja L. Saabye, 4. sem; Rune
Tønnesen, 3. sem; Helene Hvidman, 3. sem; Bo
Biering-Sørensen, 7. sem; Christina Jensen-
Dahm, 3. sem; Christopher Schäfer, 11. sem;
Karina Heuer Bach, sekretær og Bjarke Hansen,
7. sem fra pkt. 6

Dagsorden:
1. Formalia
2. Evaluering af forårssemesteret 2002
3. Udvalgsposter og procedure
4. Rusaktiviteter, reklame
5. Generel reklame for MSR
6. Møde med Odense og Aarhus
7. Mødeplan
8. Klinikudvalg

1. Formalia
Bo var dirigent og Karina tog referat.

2. Evaluering af forårssemesteret 2002
Målet for foråret har bl.a. været at tiltrække
flere mennesker som aktive i MSR; herunder
især flere fra ny studieordning. Der har dog
også været en del forskellige problemer i
foråret: f.eks. skriverier i universitetsavisen
p.g.a for dårligt kendskab til universitets-
politik. MSRs arbejdsprocedurer skal være
kendt af alle aktive, højt informationsniveau
og respekt for de aktives indsats. Den sociale
aktivitet i MSR må gerne øges yderligere.
Gennemgang af hvilke emner de forskellige
semestre stadig skal arbejde med:
1. sem: evt. flytning af sundhedsspykologi
2. sem: cellebiologi
3. sem: forslag til ændringer fremlægges på
ordinært MSR møde d. 9. september
4.-5. sem: eksamensformer
5. sem: eksamen i patologi og immunologi
6. sem: eksamen uafklaret i forhold til ba-
graden (er forhåbentlig afklaret inden foråret)

3. Udvalgsposter og procedure
Hvilke krav kan MSR stille til personer der
sidder i udvalg m.m. og hvilke krav kan man
som repræsentant for MSR stille til MSR.
 MSRs vedtægter specificerer at personer der
bestrider tillidsposter for foreningen har pligt
til at holde MSR orienteret samt at deltage i
diskussioner i MSR for at komme frem til en
fælles stillingtagen. Derudover fremgår det
også, at man er moralsk forpligtet til at følge
mandater givet af MSR og endelig at hvis

dette ikke sker, kan MSR med ¾ flertal blandt
de fremmødte påtale dette overfor personen
samt organet. Vedtægterne skal lægges ud på
hjemmesiden. Forslag om at der bliver
udarbejdet en info-mappe med bl.a.
vedtægterne, en forklaring af disse,
studieordning, målbeskrivelser, pædagogisk
håndbog m.m. som kan uddeles til nye aktive
og obligatorisk læsning hvis man er/bliver
udpeget af MSR til udvalg el. lign.
 På alle MSR møder bør der være et punkt
med nyt fra udvalg således at det står klart at
alle udvalgsrepræsentanter skal møde op og
fortælle nyt. Hvis man til et enkelt møde er
forhindret i at deltage, fremsendes en skriftlig
beretning om nyt fra udvalget.
 Hvis man skal udpeges som repræsentant for
MSR skal man have været til mindst 3 MSR
møder forinden og det forventes jf.
ovenstående at man kommer til de
efterfølgende MSR møder. Samt naturligvis
have læst info-mappen. Endelig forventes det
at referater fra udvalgsmøderne bliver gjort
tilgængelige for MSR.
 Referater skal kunne findes på hjemmesiden.
Forslag om at opdele referaterne på
hjemmesiden således at man udfra et emne
kan se hvornår det har været diskuteret.
(mappe til referater er efterfølgende oprettet
under ’filer’ på groupcare)
 Listen over personer udpeget af MSR blev
gennemgået og evt. vakante poster tages op
på de relevante tidspunkter.

4. Rusaktiviteter, reklame
MSR har tidligere været ude på rusture og
informere om MSR. Dette er dog meget
tidskrævende og er ikke sket de sidste par år.
Det er vigtigt med information tidligt således
at det bliver en naturlig del af de studerendes
tankegang, at man som studerende også har
noget at skulle have sagt. En anden mulighed
er at MSR lokalet bliver inddraget i de 1.
semesterstuderendes rundtur på Panum.
Forslag om at der til vinterstarterne bliver
gjort forsøg således at halvdelen får besøg af
MSR på rusturen og den anden halvdel får
besøg på introdagene. På MSR hjemmeside

bør de forskellige HR også have plads og
mailinglister. Endelig bør nogen fra MSR
besøge de forskellige hold. Simon og Helene
har meldt sig.

5. Generel reklame for MSR
Forslag om at lave en lille pjece med
informationer om MSR og studenterpolitik
som kan gives til interesserede. Bo og
Christina laver denne. Besøg hos 2. HR:
Helene, Kirstine og Christina

6. Møde med Odense og Aarhus
Næste fællesmøde skal afholdes af Odense
her i efteråret, men datoen ligger endnu ikke
fast. Mødet i forårssemesteret skal afholdes
her i København. Forslag til emne: Bologna-
Prag processen om acreditering og evt.
harmonisering. Oplæg om emnet ved relevante
personer eks. fra ministeriet og nogle fra
Panum. Efterfulgt af workshops.
Alt materialet bør være færdigt i dette
semester. Der bliver lagt op til en stor
konference. Politisk ansvarlige: Simon og
Henrik. Socialt ansvarlige: Bjarke, Kirstine og
Christina

7. Mødeplan
Der er blevet ophængt en kalender i MSR
lokalet. På denne skal både MSR møder og
udvalgsmøder indskrives.
Følgende møder blev planlagt:
26.09 Ordinært MSR møde
08.10 Opstillingsmøde og generalforsamling
31.10 Ordinært MSR møde
28.11 Ordinært MSR møde
19.12 Ordinært MSR møde

8. Klinikudvalg
Der bør være bedre koordinering mellem
klinikudvalgene og repræsentanter heri bør
også være en aktiv del af MSR. Det er
ligeledes en nødvendighed med
langtidsplanlægning af klinikopholdene, da der
sandsynligvis ikke vil være plads til alle på
det nuværende antal afdelinger og hospitaler.
Punktet kommer på som dagsordenspunkt på
et senere MSR møde.

Næste MSR møde
Torsdag d. 26. september

kl. 16:00

Opstillingsmøde og general-
forsamling

tirsdag d. 8. oktober
kl. 16:00

INDRE ORGANER
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Til stede:
Helene Hvidman, 3. sem; Simon Serbian, 9.
sem; Rune Tønnesen, 3. sem; Michael
Schriver, 4. sem; Jacob Rasmussen, 4. sem;
Mette Louise Mørk, 4. sem; Lasse Theis
Krogsbøll, 4. sem; Liv Lauritsen, 4. sem; Eva
Ringgård Bak, 4. sem; Caroline Nielsen, 7.
sem; Kirstine F. Fabritius, 4. sem; Christina
Jensen-Dahm, 3. sem; Bjarke Hansen, 7. sem;
Henrik Frederiksen, 7. sem; Jette Stub
Jacobsen, 2. sem; Anne Holm, 2. sem; Sarah
Samama Jensen, 2. sem; Bo Biering-Sørensen,
7. sem; Pil Højgaard, 3. sem; Marie Svane, 3.
sem, Michael Hejmadi, 7. sem og Karina
Heuer Bach, sekretær.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Opfølgning på fagrådsdag
4. 3. semester organkursus –

ændringer
5. 4.+5. semester eksamen – SPOT
6. Studienævnsmøde
7. Faglig dag
8. Logokonkurrence
9. Bogladens vedtægter
10. Eventuelt

1. Formalia
Bo var dirigent indtil pkt. 5, hvorefter
Karina overtog. Referent: Karina
Et nyt pkt. 9 om bogladens vedtægter
blev indføjet.

2. Nyt fra semestrene
Ingen af de tilstedeværende semestre
havde noget nyt

3. Opfølgning på fagrådsdag
Referat er optrykt andetsteds i
nærværende MOK.

4. 3. semester organkursus –
ændringer
Ændringsforslag kommer fra et udvalg
under studienævnet og har arbejdet i
løbet af sommeren. Der er stillet et forslag
til behandling til studienævnsmødet
tirsdag d. 10. september. Årsagen er det
alt for store arbejdspres på semesteret.
Skrivelsen lægges ud på MSRs
hjemmeside.
Der er blevet forsøgt en reduktion af
antallet af begreber og termer der skal
læres. De studerende informeres om
dette. Ellers har arbejdsgruppen foreslået
at flytte almen embryologi ned på et
tidligere semester.

5. 4.+5. semester eksamen – spot
Studieordningen foreskriver at der skal
være en skriftlig integreret prøve og evt.
en praktisk prøve. Der har været nedsat
en arbejdsgruppe under studienævnet,
der har konkluderet at der ikke skal være
en fælles spot for 4.+5. semester efter 5.
semester.

Der blev vist eksamensopgaver fra
odonterne, hvor der bliver brugt
billedmateriale i stedet for traditionel
spot. Ligeledes blev der vist en til
lejligheden fabrikeret spørgsmål.
Efterfølgende blev der diskuteret for og
imod makroskopisk spot. (der henvises til
papir om spoteksamen, MSR holdninger,
september 2002, der snarest bliver lagt ud
på hjemmesiden.)
Konklusion: MSR er stadig imod en
traditionel spot efter 4. semester. Hvis der
senere kommer gode forslag til alternative
praktiske prøver, kan emnet tages op
igen.

6. Studienævnsmøde
Afholdes d. 10. september 2002. En del af
punkterne er orienteringspunkter; en del
er allerede diskuteret på mødet i dag.

Derudover er der på dagsorden:
- OSVAL I. Det står ikke nærmere

specificeret hvordan eksamen
skal afholdes. Forslag om at det
bliver ca. 5 min. fremlæggelse, 5
min. debat, 5 min. forsvar.

- Fakultetets spareplaner rammer
hårdt på både undervisning og
forskning. Der kommer efter al
sandsynlighed ændringer i
holdstørrelserne.

- Kemi C ændres til Kemi B.
Eftersom det ikke er nødvendigt
med så højt niveau, er MSR
imod ændringen.

- Forslag om max 5 OSVAL I og 5
OSVAL II pr. underviser.

- 2 nye studentermedlemmer til
VKO (valgfri klinisk ophold).
Oversigt over mødeaktivitet og
kommissorium vil blive
fremskaffet.

7. Faglig dag
Der afholdes faglig dag d. 9. oktober og
temaet er traumemedicin. MSRs vinkel er
hvordan man bedst uddanner læger til

denne situation. Der vil være oplæg ved
en nyuddannet læge og en fra Sophus
Medical.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Kirstine, Michael S, Bo og
Christina.

8. Logokonkurrence
På nuværende tidspunkt bruger MSR
Forenede Studenterråds logo. Forslag om
en logokonkurrence med det formål at
MSR får sit eget, særskilte logo. Bo er
ansvarlig for at udskrive konkurrencen.

9. Bogladens vedtægter
Bogladens bestyrelse foreslår ændringer
af vedtægterne således at der kan
udstedes en generalfuldmagt til
direktøren. Bestyrelsens forslag til
ændringer fik opbakning på mødet.

10. Eventuelt
Listen med udvalgspersoner opdateres i
forbindelse med opstillingsmødet og
generalforsamlingen d. 8. oktober.

Forenede Studenterråd afholder
stormøde om finanslov og
universitetslovsændringer d. 24.
september kl. 15-17 i Lundsgaard
auditoriet. Rune har lovet at hænge
plakater op og søger hjælp.

Der er kommet en ansøgning om
yderligere støtte til rusbogen. Det
forventes at der kommer en ny
ansøgning, da der var problemer med at
forstå den første. MSR har allerede
bevilliget 5000 kr. til årets rusbog, men da
redaktørerne ikke havde medregnes
moms er der kommet en ekstraudgift til
hvilken de gerne vil have mere støtte. Der
var bred enighed om at MSR burde give
støtten, men at rusvejlergruppen en røffel
for dårlig økonomisk planlægning.

Det er kommet frem at de planlagte
ændringer af 2. semester i forhold til
cellebiologikurset er kommet i
vanskeligheder på grund af
undervisermangel og –modstand. Hvis
der skal ske ændringer i kurset skal det
ikke være frivilligt. Punktet kommer på et
senere MSR møde.

Referat af MSR møde mandag
d. 9. september 2002

INDRE ORGANER
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MSRs holdning Vedr. spoteksamen på 4.
og 5. semester, Studieordningen 2000.

På ordinært møde i Studienævnet for Medicin den
10. september 2002 tog nævnet stilling til eksamens-
formen på 4. og 5. semester, Studieordning 2000.
Spørgsmålet om denne eksamensform har optaget
Det Medicinske Studenterråd (MSR) og de stude-
rende i almindelighed meget, og efter studienævnets
stillingtagen ønsker MSR hermed at tydeliggøre sin
holdning til spørgsmålet.
I Studie- og eksamensordning for medicin 2000 for-
muleres (side 31) at eksamen efter 4. og 5. semester
udgøres af en såkaldt semesterprøve med eksamens-
formen: Skriftlig integreret, 6 timer, evt. inkl. prak-
tisk prøve (”spot”). Studieordningen fastlægger såle-
des, at der skal afholdes en skriftlig prøve, men lader
det stå åbent om denne skal suppleres med en prak-
tisk del. Der er altså tale om evt. aktivt at tilvælge
en praktisk del af eksamen i implementeringen af
studieordningen.
MSR har siden udgangen af 2001 og på gentagne
møder i foråret 2002 arbejdet indgående med spørgs-
målet om spoteksamen, og herunder overvejet alter-
native praktiske eksamensformer. Spørgsmålet – ja/
nej til en praktisk prøve – var sat på dagsorden til
studienævnets møde i august, men efter MSRs ønske
blev beslutningen udskudt til mødet i september.
Dette for at kunne samle studerende til endnu en
åben behandling af spørgsmålet forud for stillingta-
gen i studienævnet.
Det Medicinske Studenterråds holdning til spot-
eksamen på 4. og 5. semester er klar: Der ønskes
ikke en spot. Nedenfor fremføres hovedpunkter for
dette. Desuden præciseres afslutningsvis enkelte for-
hold vedr. det af studienævnet nedsatte udvalg om
spørgsmålet.
§Integration af anatomi, biokemi og fysiologi
Det er i den nye studieordning et klart mål, at under-
visningen i organkurserne på 4. og 5. semester skal
være integreret. Ligeledes skal eksamen som en lo-
gisk efterfølgelse af undervisningen være integreret.
Ud over at dette utvetydigt er fastlagt i studie-
ordningen, er det også fagligt åbenlyst fornuftigt at
fagene fremtræder i én sammenhæng – afspejlende
organismens naturlige funktion. En evt. supplerende
praktisk prøve forudsætter således, at ikke blot
anatomifaget men også biokemi og fysiologi delta-
ger. Fra sidstnævnte to fag er det klart formuleret,
at det ikke er fagligt formålstjenstligt at deltage i
en praktisk prøve. Det synes da også klart, da disse
fagdiscipliner er teoretiske snarere end praktiske.
Tilbage står således spørgsmålet om en spoteksamen
alene for anatomi. I betragtning af den beskedne
andel, som anatomien udgør af den samlede under-
visning på semestrene, er det helt udelukket på den
måde at udskille faget. Det vil uundværligt medføre
at anatomien næsten forsvinder fra den skriftlige
integrerede eksamen, hvilket er fagligt uaccepta-
belt. Anatomien er en naturlig del af semestrenes
organkurser. Integrerede eksamensspørgsmål mulig-
gør fagligt spændende eksamener, og anatomien kan
ikke fornuftigt adskilles herfra.

§ Fagligheden – den makroskopiske anatomi
Den del af semestrenes faglige indhold, som den
makroskopiske anatomi udgør koncentrerer sig om
de indre organer. Det drejer sig altså om størrelser,
intern anatomi og relationer. Naturligvis kan der
ikke indgå egentlige makroskopiske præparater til
en skriftlig eksamen, men anvendelsen af sådanne til
en spot lider også under at være noget virkeligheds-
fjern. – Der er tale om præparerede organer bag
glas, hvilket medfører kunstige farver og umuliggør
vurdering af konsistens mv. Det kan indvendes, at
det er vigtigt for den studerende at beherske den
makroskopiske organanatomi mhp. operationsfelter
mv. Heri er nok en faglig pointe, men virkelighedens
klinik adskiller sig markant fra undervisnings- og i
særdeleshed eksamenssituationen. Formålet med 4.
og 5. semesters anatomi er ikke at træne akutte
operationshåndgreb. Derimod bør den faglige indsigt
i organrelationer og abdomen/thorax overblik testes.
Dette kan med fordel ske via billedmateriale.

I hverdagens klinik – både for basislægen og for den
lægestuderende på kliniske ophold – finder makro-
skopisk organanatomi stor anvendelse via billed-
diagnostik. Der er sjældent en morgenkonference uden
billeder i form af røntgen, CT- eller MR-scanninger.
Vurderingen af sådanne billeder forudsætter beher-
skelse af den regionære anatomi – i denne sammen-
hæng netop overblikket over de indre organers form
og relationer. En sådan rumlig forståelse for anato-
mien kan udmærket testes ved en skriftlig eksamen,
der indeholder et rigt billedmateriale. Hertil kom-
mer, at det ikke i dag er en egentlig prøve i radiologi
på studiet, hvorfor tidlig brug af røntgenbilleder i
undervisning og eksamen med god ret kan opnorme-
res.
Alle de nævnte billedtyper kan i fin kvalitet indgå i
et samlet opgavesæt – billeder der faktisk i dag ses
i undervisning mv. Sådan kan den studerende netop
demonstrere overblik og indsigt i organernes rela-
tioner mv. – et forhold, der markant vil adskille sig
fra den kendelsesevne, som en spot tester kortva-
rigt. Endelig bør det understreges, at semestrenes
egentlige undervisning indeholder rig mulighed for
at anvende præparater og billeder. Det kan på den
vis fremmes, at alle har set og stiftet bekendtskab
med den makroskopiske anatomi. Studerende på uni-
versitetet er udmærket i stand til at tage ansvaret
for egen læring. Og hvis eksamen forudsætter kund-
skaber om den rumlige anatomi, vil studerende fort-
sat deltage i semestrenes undervisning på trods af,
at der ikke direkte indgår præparater til eksamen.
§ Fagligheden – den mikroskopiske anatomi
Den mikroskopiske anatomi skal naturligvis beherskes
af den studerende. Men testen af dette forudsætter
ikke en spoteksamen. Mikroskopiske anatomibilleder
kan i udmærket kvalitet indgå i den skriftlige inte-
grerede eksamen. Sådant materiale er allerede ud-
arbejdet af instituttet til en skriftlig eksamen 2002
på odontologistudiet. Selvfølgelig kan det laves – og
ved at lade forskelligt billedmateriale indgå i den
skriftlige eksamen opnås muligheden for at teste
bredt og i sammenhæng med organernes funktion,
samt at lade den studerende demonstrere anven-
delse og ræsonnement i stedet for blot evne til at
reproducere, hvilket netop er tilfældet ved den tra-
ditionelle spoteksamen.
§ Relevansen af at kunne mikroskopere
Det er blevet fremført, at de medicinstuderende skal
kunne mestre selve teknikken at kunne mikrosko-
pere. Det er helt naturligt, at man i lægeuddannelsen
stifter bekendtskab med anvendelsen af et mikro-
skop, og brugen af et sådant er da også en naturlig
del af undervisningen på flere semestre. Den stude-
rendes evne til at mikroskopere eksamenstestes ef-
ter 2. og 3. semester, hvor en spot indgår som en
formel del af eksamen.
Kendskab til mikroskopi kan være en fordel senere i
studiet bl.a. i patologiundervisningen, men for den
uddannede basislæge – der som bekendt er målet for
uddannelsen – er behovet for at kunne mikroskopere
ikke stort. Det store flertal af nutidens klinisk arbej-
dende læger har ikke brug for disse færdigheder i en
grad, som retfærdiggør gentagne særskilte eksame-
ner på det prægraduate studium. Hverken mikrosko-
pering af urinprøver, spinalvæsker eller efter vene-
rologiske undersøgelser er hverdag for den nyuddan-
nede læge i turnus. Mikrobiologiske og specialise-
rede afdelinger har brug herfor, men det prægraduate
studium bør fokusere på basislægen.
§ Eksamensformens pædagogik
Det et grundlæggende princip i studieordningen, at
den studerende fagligt skal kunne integrere fag, ræ-
sonnere og anvende sin viden overfor aktuelle pro-
blemer og faglige cases. I en spoteksamen er disse
nøgleord langt fra i fokus. Ved spotten testes
genkendelsesevne og reproduktion. Og erfaringen
viser, at studerende træner netop til denne eksamens-
form intensivt, men kort tid før eksamen. Det medfø-
rer i udpræget grad brug af korttidshukommelse,
snarere end egentlig læring og evne til anvendelse.
Den mest oplagte fordel ved spotten som eksamens-
form er muligheden for på kort tid at teste bredt i
det faglige pensum. Dette mål kan udmærket også
opnås ved en egentlig skriftlig eksamen. Hertil kom-
mer, at der ved den traditionelle spot i forvejen ofte

finder supplering af præparatopstillingerne sted i form
af billeder på papir. Ud fra disse billeder testes den
studerende i organdiagnoser mv. Sidstnævnte kan
selvsagt let finde sted ved en integreret skriftlig
eksamen.
§ Det leverede arbejde fra ”Udvalget vedr. spot-
prøver på 4. og 5. semester” Studienævnet nedsatte
i april 2002 udvalget med det formål at ”... afklare
behovet for en selvstændig evaluering af færdighe-
der oparbejdet gennem organkurserne ...”. Udvalget
har holdt ét møde og afleveret indstilling i juni 2002.
Udvalget indstillede, at der afholdes en spot tilret-
telagt af anatomifaget efter 4. og 5. semester. Som
beskrevet deler MSR ikke denne holdning, og der
skal her afslutningsvis knyttes nogle kommentarer
til udvalgets begrundelse og arbejde i det hele taget.
Udvalget nævner tre undervisningsmål: 1. Teoretisk
viden. 2. Evnen til at mikroskopere (færdighedsprøve)
og 3. Praktiske kundskaber (stille diagnose). Samlet
synes udvalgets begrundelse dog noget sparsom. Det
eneste reelle forsøg på at begrunde spotten som
eksamensform knytter sig til den senere undervis-
ning i almen såvel som speciel patologi. Hertil kan
nævnes, at alle tre mål er udførligt omtalt i dette
papir, og det må være klart, at en spot ikke er en
forudsætning for at kunne evaluere disse
undervisningsmål. Heller ikke som forudsætning for
patologiundervisningen er spotten som form en nød-
vendighed. Den faglige kunnen er relevant – men
som beskrevet ovenfor kan denne sikres på anden vis
end ved en spoteksamen.
Om selve udvalgets arbejde synes det forbavsende,
at det kun har været nødvendigt at afholde ét møde.
I betragtning af, hvor unuanceret udvalgets indstil-
ling er, må Det Medicinske Studenterråd stille sig
skeptisk overfor udvalgsarbejdet. Når dette er sagt,
så skal MSR hermed beklage, at studenter-
repræsentationen i udvalget ikke synes at have
viderebragt de studerendes holdninger – eller at have
arbejdet for de grundprincipper, som studenterrådet
via sin mødeaktivitet bl.a. i foråret har formuleret.
Som et minimum har MSR forventet at indstillingen
fra udvalget præsenterede de forskellige aspekter af
hele diskussionen om eksamensformen for 4. og 5.
semester. Desværre mangler der helt og aldeles nu-
ancer i papiret, hvilket begribeligvis kan skyldes en
total enighed blandt udvalgets medlemmer. Det skal
dog stå helt klart, at de studerende som helhed ikke
på noget tidspunkt har tilsluttet sig en opretholdelse
af den traditionelle spoteksamen – heller ikke selvom
dette måtte have været udtrykt i udvalget.
Det Medicinske Studenterråd har arbejdet indgå-
ende med eksamensformer – inklusive muligheden
for praktiske prøver efter organkurser. Arbejdet har
som nævnt fundet sted over to semestre. Holdningen
blandt de studerende har været klar. En spot efter 4.
og 5. semester er uønsket. Alligevel har MSR afventet
studienævnets udvalgsarbejde – og foranlediget at
beslutningen blev udskudt fra august til efter
semesterstart i efteråret. Diskussion er genoptaget
bl.a. på baggrund af udvalgets indstilling; men de
studerendes holdning er uændret. Ved studienævnets
behandling af sagen på mødet den 10. september
2002 stemte studenterrepræsentanterne derfor nej
til spotten. Det blev således besluttet ikke at imple-
mentere en spot efter 4. og 5. semester.

Det er MSRs håb, at nærværende papir kan bidrage
studieledelsen og underviserkredse på fakultetet til
at forstå, hvorfor politikken blandt de studerende
om eksamensformen efter organkurserne på 4. og 5.
semester er som beskrevet. MSR håber, at tilrette-
læggelsen af både undervisning og eksamen frem-
over kan afklares i god tid. De relevante semester-
udvalg bør kunne løfte denne opgave, således at eks-
traordinære udvalgsarbejder ikke er nødvendige.

Med venlig hilsen
Det Medicinske Studenterråd

Henrik H. Frederiksen Næstformand i studienævnet
Simon Serbian Bestyrelsesmedlem i MSR

MSR
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Basisgrupper
INDKALDELSE TIL GENERAL-
FORSAMLING P8�N.
Det er endnu engang blevet tid
til den årlige generalforsamling
i filmklubben P8’n, der vil finde sted i studenter-
klubben torsdag den
03.10-2002 kl. 16.30. Mødepunkterne vil være:
1.Valg af dirigent.
2.Formanden har ordet.
3.Kassereren har ordet, (fremlægning af regn-
skab og evt. godkendelse af
regnskab).4.Indkomne forslag*:
5.Valg af bestyrelse og formand.
6.Valg af suppleanter
7.Evt. (alt diskuteres men intet vedtages).
*Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest d. 26/9-02.
Vel mødt.
Rasmus Jacobsen.

STORMØDE 24/9 OM FINANS-
LOVEN OG UNIVERSITETS-
LEDELSE
FSR vil informere om
Finansloven for 2003�s
konsekvenser og den kommende
universitetsreform.
Hvad kommer alle flosklerne, til at betyde for
din hverdag:
· Selveje
· Rammestyring
· Samarbejde med erhvervslivet
· Ekstern repræsentation
· Bestyrelseskonstruktion
· Ansatte ledere
· ”Ungdommens og forskningens finans-
lov”
Vil DU gerne vide noget mere så kom til For-
enede Studenterråd stormøde den 24/9 i
Lundsgaard kl. 15.00 – 17.00.
nb: Der vil være kaffe og kage bagefter

TÆNKER DU PÅ AT BLIVE
UDSENDT GENNEM IMCC
ELLER DELTAGE I ULANDS-
ARBEJDE OG MÅSKE SELV AT
STARTE ET UDVIKLINGS-
PROJEKT OP?
Så kunne det måske være spændende at høre om
hvordan andre har etableret et samarbejde i Syd
og hvilke udfordringer, man skal være opmærk-
som på.
Seminaret vil være en blanding af oplæg ved en
række danske NGO’er samt gruppearbejde og
diskussion om emnet.
Fokus vil være at give deltagerne et dybere ind-
blik i de udfordringer, der ligger i at arbejde med
partnerskaber. Derudover vil du høre om meto-
der, redskaber og erfaringer, der kan bruges i
opbygningen af et partnerskab i Syd.

Du behøver ikke at være specialist på området
for at deltage. Det afgørende er, at du har inte-
resse for ulandsarbejde og lyst til at høre mere
om samarbejdsprogrammer.

Dagsprogram
10.00-12.45 Oplæg ved NGO repræsentanter
12.45-13.45 Frokost
13.45-17.00 Oplæg ved NGO repræsentanter
Gruppearbejde og diskussion

For de interesserede er der efterfølgende mulig-
hed for lidt socialt samvær og fællesspisning.

For studerende fra Odense og Århus vil der være
kørselsrefundering.

Sted Panum Instituttet, Store mødesal Køben-
havn
Tid Lørdag, 19. okt. , kl. 10.00-17.00
Pris 50,- incl. frokost
Tema’er · Rammen for dansk ulands-
bistand ·Hvorfor arbejde med partnerskaber?  ·
Hvad betegner et godt partnerskab? ·
Forudsætninger og problemer i forbindelse med
etableringen af partnerskab? · P a r t n e r -
skabets rolle for bæredygtighed og ejerskab? ·
Hvordan opretholdes en god dialog mellem part-
nerne? · Hvor reelle er partnerskaberne? · E r
vi ligeværdige partnere og kan vi være et?
Tilmelding og yderligere information Skriv
eller ring til:  Mette Larsen tlf. 86 13 87 19 mail:
mette_ _larsen@hotmail.com  Ved tilmelding får
du tilsendt et detaljeret program og yderligere
baggrundsmateriale.  Tilmeldingsfrist Fredag,
11. okt.

INTERESSERET I IMCC�S
EXCHANGEARBEJDE?
Hvad laver vi:
Modtager og arrangerer 4 ugers klinikophold for
udenlandskemedicinstuderende i Danmark og
sender danskere på samme vis tiludlandet.
Hvad får du ud af at lave exchangearbejde?
-Møder studerende på tværs af semestre, lande-
grænser og uddannelsessystemer!-God mulighed
for at få skabt internationale kontakter!
-Bliver god til at organisere!
-Får kontakt til danske hospitaler og overlæger!
-Mulighed for at deltage i internationale kon-
gresser formedicinstuderende!
DU BESTEMMER SELV HVOR MEGET OG
HVOR SJOVT!På torsdag d. 19/9 kl. 17 er du
velkommen på IMCC kontoret (9.2.2).
Et par medlemmer fra exchangegruppen vil vise
dig rundt på kontoretog fortælle lidt om vores
arbejde.vi glæder os til at se dig! ALLE ER
VELKOMNE!Mvh
IMCC-exchange, imccexchange@yahoogrupper.dk

HAR DU LYST TIL AT FÅ
INDVOLDSORM?
Så har du muligheden for at få
et klinikophold i troperne med
PIT (Praktikant i troperne).
PIT er en organisation under IMCC der arrange-
rer 3-6 måneders ophold på missionshospitaler i
Afrika og Indien. Opholdet karakteriseres som
et udvidet klinikophold, hvor du stifter bekendt-
skab med en lang række tropemedicinske syg-
domme, samt følger dagligdagen på et hospital i
den tredje verden. Opholdet meriteres som VKO.
Kravet for at bliver udsendt er at du på
udsendelsestidspunktet (du kan altså søge før)
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 fin-
des i PIT’s bakke på IMCC-kontoret. Ansøgnings-
frist er torsdag den 26. september 2002 kl 12:00.
Vi skal også i den forbindelse gøre opmærksom
på at Københavns Universitets
”Internationaliseringslegat” har ansøgningsfrist
den 1. oktober. I den anledning holder PIT en
legatvejledningsdag torsdag den 26. septem-
ber kl 17.00 på IMCC kontoret. Dette er for alle
PITere der allerede er udtaget men også for
kommende PITere der lige har ansøgt om plad-
ser. De vil til mødet få at vide om de er blevet
udtaget til PIT-ophold. Margit, der har været i
Kenya foråret 2002 vil stå for vejledningen.
Alle allerede aktive PITere mødes kl 16:00 tors-
dag den 26. september på IMCC-kontoret til ud-
tagelse af udsendinge for perioden efteråret 2003.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kon-
takte PIT v. Mette Vang Larsen på 33 26 34 22
eller mvlarsen@mdb.ku.dk
På vegne af PIT, Mette

MEDICINERREVYEN 2003
PRÆSENTERER...

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, ar-
bejde 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 kon-
struere 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 lille møde-
sal 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.
PS. Husk at kigge forbi på www.medicinerrevy.dk
!!

TIL ALLE RUSVEJLEDERE!
Husk at komme til tredie stormøde onsdag
d. 18/9-02 kl. 20.00 i studenterklubben.
Mvh. KG

ISLÆNDINGE PÅ PANUM!

Vi celebrerer det nye semester og beder vel-
komne nye studerende Fredag 20/9, på Cafeen
Funken ved St. Hans Torv kl 17:00.  Videre op-
lysninger hos den nærmeste Islænding.  Godt
mødt.
Örvar Arnarson
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KURSUS I INTERNATIONAL SUNDHED
- I TROPISK VARME
De fleste oplevede nok august 2002 som en af de mest solrige
måneder nogensinde. Det gjorde de 90 deltagere på ”Kursus i
International Sundhed, Tropemedicin og Hygiejne” ikke.
Til gengæld oplevede de fire uger med inspirerende undervi-
sere, eksotiske sygdomme, udviklingsbistand og en utrolig
varm stemning. Deltagerne bestod af ca. 45 medicinstude-
rende, 30 sygeplejersker, 8 læger og resten fordelt på meget
forskellige faggrupper. Og da undervisningen tog udgangs-
punkt i meget andet end parasitologi og farmakoterapi var
der et godt grundlag for at udvide sin horisont.
Emner som Medicinsk Antropologi, Primary Health Care,
Kulturmøde og læreprocesser, Rehabilitering af torturofre,
Danidas udviklingsstrategi og mange andre gav et overordnet
perspektiv på sundhedsarbejdet, som man normalt ikke får
mulighed for at lære om. Naturligvis var der også konkret
undervisning i alt fra behandling af malaria til gipsning af
underarme, men det primære formål var at give en grundig
introduktion til de fleste sider af arbejdet i udviklingslande.
Det var godt.
Kurset afholdes hvert år på Panuminstituttet i København,
men der var deltagere fra stort set hele landet, foruden et par
stykker Norge og Sverige. Det intense undervisningsforløb
gjorde, at man var meget sammen (godt otte timer hver dag),
og selvom man mest så hinandens nakker i auditoriet, så
opstod der hurtigt en rar, varm stemning. Et par fester i
studenterklubben med kulørte drinks, vandpibe og masser af
trommer gjorde også sit til, at folk næsten var kede af at
skulle skilles, da kurset sluttede. Men forhåbentlig bliver den
spontant planlagte gensynsfest et tilløbsstykke, hvor vi kan
mindes de fire inspirerende uger. Og fortælle alle historierne
om, hvordan vi siden har været ude i verden og overføre
teorierne til praksis.
Så vil du ud i verden og vil du være godt forberedt – så afsæt
næste august til Kursus i International Sundhed.
Med tropisk hilsen
IMCC-gruppen og kursusudvalget

KÆRE VANDHUNDE!
Svømning/træning/vandsjov i svømmehal er tilbage.
Vi har igen år fået den pragtfulde svømmehal, 25m bassin, 4m dybt, vipper m.m.
Vi indbyder derfor hele Panum til at komme og svømme, spille UV-rugby, træne dykkerteknikker
og hvad vi ellers kan finde på af sjove ting...
Aktiviteten er åben og gratis for alle studerende, så kan du li (klor)vand, og det endda gratis,
så grib muligheden, når den byder sig og tag dine kammerater/veninder med! Hallen er
åben hver mandag 21-23 med start 23/9-18/11 (undtagen 14/10, efterårsferie) samt 17/2-28/4
(undtagen 14/4 og 21/4, påskeferie) Addressen er Tingbjerg skoles svømmehal (lok.64), Skolesiden
2, 2700 Brønshøj. Cyklen er et dejligt velegnet transportmiddel, når månen skinner fra en klar
stjernedækket himmel, mens Bus 8 går lige til døren, når regnen siler ned...Eventuelle spørgsmål
kan rettes til Erik (svømmehalsansvarlig og næstformand i PUC) på 51924156 eller info@puc.nu
Vinderne af PUCs B-dag konkurrence
Det glæder os at annoncere, at PUCs konkurrence under B-dagen, om at kunne holde vejret i længst
tid, blev vundet af Johannes og Camilla, som holdt vejret i over 2min. hver.Til sammenligning kan
det nævnes, at rekorden i såkaldt ”static apnea” ligger på ca. 8 min, mens et ”normalt” utrænet
menneske kan klare ca. 1 min. Det er i denne sammenhæng også værd at nævne, at hos dykker-
trænede individer, udløser neddypning af hovedet i vand, hvilket blev foretaget under konkurren-
cen, en meget stærkere dykkerrespons, dvs. nedgang i hjertefrekvens og selektiv vasokonstriktion,
end ved blot at holde vejret i luft. Således har dykkerresponsen en O2 sparende effekt, og man kan
opholde sig med hovedet under vand i længere tid.Præmien er et prøvedyk med flasker i svømme-
hal, hvilket vil blive afholdt i Tingbjerg skoles svømmehal d. 30/9.
Hvordan bliver man medlem i PUC?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefon nr.,
fødselsdato, studieretning, semester, forventet afslutningsår for studie samt dykkerstatus (certifikat-
type og grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket) Samtidigt skal indbetales indmeldelses-
gebyr og evt. kontingent på nedenstående konto.
Hvad koster det at være medlem i PUC? Indmeldelsesgebyr: 50kr (”hvilende medlem”) Kontingent:
350kr/år (”aktivt medlem”) Hvad kræver det at deltage i PUCs arrangementer og låne udstyr
gennem PUC? Status af ”aktivt medlem”, dvs. man skal blot have betalt kontingent for indevæ-
rende år.  Lån af udstyr gennem PUC? Naturligvis... :-) Der er p.t. 4 komplette sæt dykkerudstyr
samt 2 ekstra flasker til rådighed, som for et symbolsk beløb udlånes til medlemmerne. Eneste
krav er, at du er ”aktivt medlem”.
Hvor indbetaler jeg penge til PUC? Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer m.m.
inbetales/overføres til PUCs konto i Skandia Banken. Husk at opgive navn! Reg. nr.: 6610 Konto nr.:
1764975 PUCs nyhedsmail Sep 02 Er udsendt på e-mail til alle medlemmer. Har du ikke fået det,
så send os en mail på info@puc.nu med opdateret e-mail, addresse, telnr. m.m.
Mere info om PUC fås på www.puc.nu

PROGRAM
EFTERÅRET 2002

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
       PRÆSENTERER

WWW.P8N.DK

Torsdag den 19. september
klokken 20.00

Maléna

Scenen er en lille landsby på Sicilien i starten af 2. Verdenskrig.
Her bor den smukke Malèna alene mens hendes mand er ved
fronten i Afrika. Melèna har mange beundrere blandt de lokale
mænd. Mest ihærdig er Amoroso Renato, der konstant følger hende
rundt i byen. Da hun modtager besked om at hendes mand er død
tager tingene en ny drejning.

Anmelderne skrev:
„Med hovedet fuldt af Malena, masturberer Renato, så han ville
have haft brug for 20 førerhunde, hvis den gamle overtro om
sammenhængen mellem onani og blindhed havde haft noget på
sig.“   Jyllands-Posten (5 stjerner)

INDRE ORGANER
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Spendrups Extra:
Drews: Den smager af Ceres
Royal på dåse!
Christen: Lidt uklar, men det
kan også bare være glasset, der
er snavset… hm… den kan jeg
ikke lide. men ned kommer den!

Spendrups lager:
Drews: Nej Christen, det er ikke
lige mig…
Christen: Den er sgu ret bit-
ter… men den kunne man sag-
tens drikke sig fuld i…

Konklusion:
Drews: Altså, dem, der smager
af mindst var de bedste.

Christen: Men Drews… Siger
det ikke mere om dig end om
øllene?

Drews: Hmm… måske. Jeg sy-
nes altså Svensk FATØL var
den bedste!

Christen: Ja, jeg kunne jo
godt drikke mig fuld i dem
alle sammen, hvis jeg fik
at vide, at jeg skulle, men
det er jo ikke Tuborg vi
har gang i her!

Drews: Konklusionen må
være, at svenskerne fak-
tisk får noget ok fornuftigt ud af deres mellem-øl?

Christen: Jeg er jo ikke meget for at sige, men det har
du nok ret i. Til gengæld kan vi godt blive enige om, at
vi egentligt ikke ved så meget om øl - vi drikker dem jo
bare…

Drews: ja, men sådan har det jo altid været?

Christen: Ja, gamle ven, altid har det været så…

Og herefter tog MOK's to udsendte
videre ud i verden for at arbejde på
deres sociale deroute..

MOK/Christen

MOKs "Store" øl-test
Ja, så var vi et par stykker her på
redaktionen, der tænkte, at når nu
svensken virkeligt er kommet for at
blive her på studiet, så hvorfor ikke
kigge lidt nærmere på nogle af det
høje land mod nords lækre
produkter? Sverige har selvfølgeligt
mange lækre produkter, men da der
aldrig har været andet end hån
tilovers for svensk øl fra danskeres
side, tænkte vi, at nu skulle prøven
stå. Er svensk øl egentligt så slem
som vi går og siger?

Før testen kunne komme i gang, blev redaktionen
nødt til at sætte sig lidt ind i sagerne! Jeg allierede
mig med en svensk viking fra ca. midt-Sverige, der
ikke var bleg for at blande mellem-øl med lidt Grogg
(hjemmebrændt. red.) Han fortalte mig til min store
forbløffelse, at svensk øl ikke er et sammensurium af
mærker, næ nej, de forskellige øl er opdelt i katego-
rier efter styrke og har ligeledes forskellige navne.

Let-øl: 2,1%
Folk-øl: 2,8%
Mellem-øl: 3,5%
Stærk-øl: 3,5+%

Vi ved jo alle, at i Sverige betaler man ved kasse I
for sine øl. (der er dyrt! red.) Priserne starter nu ret
fredeligt, men stiger eksponentielt med alkohol-
procenten. F.eks. en let-øl på 2,1 koster det samme
som en sodavand, hvor en almindelig guld gerne lig-
ger på en 15-16 kroner.

Der findes selvsagt ubehageligt mange øl i de for-
skellige kategorier, så for ikke at drikke sig fuld-
stændige bevidstløse i 2,1%-øl valgte vi at fokusere
på kategorien mellem-øl. Min kilde i Sverige for-
talte mig, at den kan man godt drikke sig fuld i med
lidt held,- så derfor anså jeg den for den vigtigste!

Med alt dette sagt, Let the games begin!!

Jeg havde fremskaffet 7 af de mest gængse øl fra
Matex i Norrköping, en herlig butik lidt a la Metro.
(stor butik, red.)

Øllene var:
Norrlands GULD 3,5
Spendrups Bayerskt 3,5
Svensk FATÖL 3,5
Spendrups Lager 2,8 (den skulle jo ikke være
her, men det er den alligevel)
Mariestads Special 3,5
Spendrups Extra 3,5
Koppabbärs The Beer 3,5

Dommerne var:
Drews
Christen

Vi kørte selvfølgeligt efter blindsmagnings-princip-
pet,- altså vi vidste ikke hvad vi drak! (men sådan er
det jo altid? red.)

Norrlands GULD
3,5:
Drews: Flot farve, skummer
flot. Den smager ikke af noget
overhovedet!
Christen: Jeg kan ikke lugte no-
get mere, Den smager nu fint
nok. Den kan jeg godt drikke!

Koppabbärs:
Drews: Den skummer dårli-
gere,- smager lidt champagne-
agtigt, men uden at være dår-
lig,- på den fede måde!
Christen: Det var
eddermandme en tynd omgang.
Puha… den er jeg ikke meget
for. Lidt metallisk smag. Jeg
tror hellere jeg ville drikke mig
fuld i en af de andre.

Spendrups
Bayerskt:
Drews: De har vist glemt at
bruge rustfrit stål på brygge-
riet! Den smager altså sådan…
Hmm, har du smagt fordærvede
malt-bolcher?

Christen: Jeg kan allerede før
jeg smager den, sige, at den kan
jeg ikke lide. Jeg har aldrig
været så meget for flydende rug-
brød. Puhaa….

Svensk Fatöl:
Drews: øj, den lugter dårligt,
men smager til gengæld ikke af
så meget! Det kan jeg nu godt
lide ved en øl!
Christen: Lysere end jeg plejer
at drikke dem. uhm…den lug-
ter godt nok! Den smager him-
melsk, den kan jeg lide.

Mariestads:
Drews: Den er pæn… nej puha!
Problemet er jo, at jeg synes de
er så dårlige, at man vænner
sig til dem.

Christen: Den er mørkere, den
lugter altså også godt, og sma-
ger også fint. Jeg ved, at jeg
ikke må sige det, men det gør
den altså… Jeg kan jo drikke
det hele, tror jeg…

UMMM
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Ned med baren
Nu er det endelig sket. Søndag den
15. september gik P18 i gang med
det store nedrivningsarbejde i
klubben. Baren skulle ned og helst
på den mest besværlige og
uhensigtsmæssige måde. Som
vanligt ville alle være sjakbajs
hvilket medførte utallige
diskussioner arbejderne i mellem
men det lykkedes alligevel på et
par timer at få afmonteret bar,
gamle køleelementer (med ekstra
freonudslip - til støtte for de varme
somre). Det lykkedes dog kun at
finde 70 kr. under baren som
hensigtsmæssigt bør gives til
Lomborgs Mijøvurderingsinstitut.

Efter nedrivningen blev resultatet
behørigt fejret med et måltid
brændende kærlighed og store glas
med weissbier - for at slutte
aftenen af på behørig maner blev
der vist Breast Men om
silikonebrysternes opfinder.

Nedrivningen betyder til gengæld
at klubben holder lukket indtil
premieren på vores nye bar den 21.
september.

De første fremmødte, søndag kl. 17.00

En efterhånden
retafpilletbar

Gode råd ved afmontering af
fadølsanlæg: Husk at der
stadigvæk er tryk og øl i slangerne.
Også efter at man har afmonteret
fadølsfustagerne!

Jeppe i gang med kobenet

Sjakbejs Hessel mente at man skulle knække baren inden man bar den ud....

...men efter en ½ time måtte
man erkende at pga af noget
med rette vinkler kan det ikke
lade sig gøre. Baren er nu
endegyldigt væk!

Vi ses til semesterstartsfesten!

BAR (RØV)


