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Arbejdere på Panum foren jer

For 5 år i træk vil FADLs Røde Baroner afholde 1. maj i Studenterklubben.
Her kan alle kommunistiske, maoistiske, proletaristiske, marxistiske, socialistiske, anarkistiske,
leninistiske, feministiske, anti-istiske m.m. mødes med ligesindede. Traditionen tro vil der blive
serveret morgenmad og en lille én(eller 2).
Efter bolsjevistiske brandtaler, socialistiske  slangsange, maoistiske moves, kommunistisk
klappen og andre traditionelle indslag vil vi i fælles flok vandre med fanen hævet og tilslutte os
vore brødre og søstre i Fælledparken.
Arrangementet er gratis og afholdes torsdag d. 1. maj kl. 9.00 i Studenterklubben. Det er
forbeholdt FADL medlemmer og kræver tilmelding. Grundet pladskapacitetsproblemer kan vi evt.
blive nødsaget til at afvise nogle tilmeldinger, tilmeld dig derfor i god tid(her hersker kun den
stærkes ret, da vi fordeler efter først til mølle princippet!!!!).

Tilmelding sker på e-post til alundh@stud.ku.dk eller via nedenstående tilmeldingsblanket der
afleveres på FADLs Sekretariat på Panum.

Kommunistiske Hilsner fra
FADLs Røde Baroner

Jeg kammerat ____________________________kommer til FADLs 1. maj arrangement som den
sande Proletar jeg er.
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Tryk:
Tryk 16,
Fiolstræde 10,

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

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

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

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

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

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

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

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.

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

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

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

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

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

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

Forsider honoreres med 200,- kr.

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

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

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

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

Denne uges forside:
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Denne redaktion
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Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Lisbeth Jensen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)
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klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 10–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
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Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mikkel Westen  og Mads Falk
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Line M. Brixen lmb01@bbh.hosp.dk Onsdage fra kl. 12.30 - 16.30
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KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71
Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)
Sekretær Anna-Lise Lindahl
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk
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TRÆFFETIDER UGE 14
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED  /  INT
Man 31/03 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 01/04 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 02/04 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT
Ons 02/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone Rasmussen MED
Tor 03/04 1500 – 1530 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT
Tor 03/04 1600 – 1700 1700 – 2000 Jes Braagaard MED

TRÆFFETIDER UGE 15
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED  / INT
Man 07/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 08/04 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 09/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Ulrik Bodholdt MED
Ons 09/04 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT
Tor 10/04 0800 – 0900 1000 – 1200 Lone Rasmussen MED
Tor 10/04 1500 – 1530 1300 – 1500 Tina Gottlieb INT

TRÆFFETIDER UGE 16
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder MED  /  INT
Man 14/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul MED
Tir 15/04 0900 – 1000 1000 – 1300 Ture Karbo MED
Ons 16/04 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb INT
Ons 16/04 1500 – 1600 1600 – 1900 Lone Rasmussen MED
Tor 17/04 1600 – 1700 1700 – 2000 Jes Braagaard MED

Studievejledningen for Medicin:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a

Gordon Thomas Jehu vil ikke være at træffe i Studievejledningen - før medio maj.
Lone Rasmussen vikarierer for Gordon i den mellemliggende periode.

Der tages forbehold for ændringer.
Tid til samtale kan bestilles via Ekspeditionen / lokale 9.1.33b / tlf. 35 32 70 61
Ekspeditionen har åbent mandag til torsdag: 0900 – 1600 og fredag: 0900 – 1500
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Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde pause, er der
to måder at gøre dette på. Du kan holde semester fri eller tage
orlov. Men hvad er forskellen?

��������� 
Dette vil være at fortrække for langt de fleste.  Det indebærer, at
man undlader at melde sig aktivt til det kommende semester.  På
den måde vedbliver man at være immatrikuleret.  Man kan deltage
i eksamen, såfremt man opfylder indtegningsbetingelserne, man
kan modtage SU, såfremt man overholder studieaktivitetskravene,
du er valg berettiget og du kan købe bøger med studierabat i
bogladen. Kort sagt beholder du alle de rettigheder studerende
har, men du følger ikke undervisning i semesteret. Når du ønsker at
starte, skal du blot være opmærksom på at tilmelde dig aktivt til
semesteret.

!��	 
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske en løsning. Det
er dog ikke sikkert, at orlov nødvendigvis er den bedste løsning på
dine studiemæssige problemer, og det anbefales derfor, at du tager
en snak med en studievejleder, før du søger orlov. Ansøgningsske-
maer til orlov fås på studieekspeditionen. Ansøgning om orlov
indsendes eller afleveres ved personlig henvendelse sammen med
fornyelsesdelen af årskortet til studieekspeditionen på Panum In-
stituttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog skal du
alligevel meddele dit klinikudvalg at du holder orlov. Efter endt
orlov skal man selv huske at tilmelde sig aktivt (og rettidigt)
til det ønskede semesters undervisning.

Orlov - hvornår og hvor længe.
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæssige begrænsnin-
ger. Orloven gives fra det tidspunkt, hvor universitetet modtager
orlovsansøgningen og fornyelsesdelen af årskortet og for en pe-
riode indtil udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan ikke alene
udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først gives, når alle de eksami-
ner der er placeret efter 1. år er forsøgt bestået. Studerende på 1.
og 2. semester kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensation fra orlovs-
reglerne skal i disse tilfælde søges på studieekspeditionen, og skal
naturligvis dokumenteres.
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�Mok udkommer ikke
i næste uge, men for-
tvivl ej... Vi vender
stærkt til bage med
MOK nummer 24
den 23. april.
God påske. Husk nu
at nyde fridagene...
��������	
���

�������������



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

Afbrydelse og ophør af orlov.
En orlovsperiode kan afbrydes før tiden. Afbrydelsen
har virkning fra det tidspunkt, hvor universitetet får
meddelelse om, at orloven ønskes afbrudt og orlovs-
bekræftelsen afleveres. Når orlovsperioden er slut,
sender studie- og eksamenskontoret årskort til den
studerende. Hvis orlov er givet til den 31. august, og
den studerende søger forlængelse af orlovsperioden
ind i det følgende akademiske år, skal der alligevel
indsendes anmodning om fornyelse af årskort.

Konsekvenser af at have orlov
Den studerende har ikke årskort under orlov. Den
studerende kan ikke deltage i undervisningen inden
for uddannelsen. Den studerende mister valgbe-
rettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i or-
lovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har
genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
Se mere på www.su.dk

FADL og orlov.
Under orlov kan man fortsat være medlem af, og
dermed tage arbejde gennem FADL. Det er også
muligt at søge om kontingent fritagelse i orlovs-
perioden, men derved mister man retten til at tage
vagter.

Bistandshjælp og understøttelse under orlov.
Arbejdsløse studerende, der har orlov, vil i visse
tilfælde kunne få støtte under bistandsloven i orlovs-
perioden. Praksis varierer fra kommune til kommune,
men ifølge reglerne kan man kun få bistandshjælp
hvis man har udtømt mulighederne for at få SU (inkl.
tillægsklip). Arbejdsløse studerende, der er medlem-
mer af en arbejdsløshedskasse, kan i nogle tilfælde
være berettiget til understøttelse. Hør nærmere om
gældende regler i din arbejdsløshedskasse.

Tidsfrister. Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts
1995, ændrer det ikke på din tidsfrist at tage orlov.
Det vil sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/
Bacheloruddannelsen og 6 år til fase II/Kandidat-
uddannelsen inklusive orlovsperioder, uret ”tikker”
altså videre selvom du har orlov.
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Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder før du søger orlov.
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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 lignende
problemer !

Studienævnet
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Overgangsordningerne er udarbejdet med henblik på
at skabe mindst muligt besvær for den enkelte stude-
rende. Samtidig ønsker man den hurtigst mulige af-
vikling af den gamle studieordning (G). En overgang
fra en studieplan til en anden, fra en måde at studere
og tænke på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år, efterhånden som vi
indhøster erfaringer, blive foretaget løbende juste-
ringer af ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den enkelte stude-
rende. Af den grund vil denne overgangsordning ikke
være endelig eftersom der vil være uforudsete situa-
tioner, som vi p.t. ikke har taget højde for.

Afholdelse af eksaminer efter gammel ordning:
Der vil som hovedregel blive tilbudt ordinær eksa-
men efter gammel ordning i de to efterfølgende se-
mestre, således at der i alt gives yderligere 2
eksamensmuligheder. De studerende skal i den for-
bindelse være opmærksomme på, at der ikke, som
normalt, tilbydes syge-/reeksamen. Dette vil med
andre ord betyde, at har man ikke bestået sin eksa-
men indenfor disse rammer (d.v.s. senest 1 år efter
gammel studieplan ophør), vil man blive overflyttet
til ny studieplan – det er desuden vigtigt at be-
mærke, at der IKKE DISPENSERES fra ovenstå-
ende.
Eksamen i Genetik er en undtagelse idet den vil
blive udbudt til og med foråret 2005.

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
tilbydes undervisningsplads indenfor ny studieordning
(N) (studieplan 2000) og ved eksamen efter ny ord-
ning fritages de for eventuelle dele af de nye eksami-
ner, som de har bestået efter gammel ordning.

Gentagelse af semestre / undervisning:
Generelt vil det være således at undervisningen ef-
ter gammel ordning vil følge den normale studie-
ordning for de hold som begyndte 1. semester fe-
bruar 2000. Det vil i realiteten betyde, at følger de
studerende den normerede studietid og bliver fær-
dige som cand.med. sommeren 2006, vil de umiddel-
bart ikke komme i kontakt med den nye studieordning.
Er man knap så hurtig og bliver forsinket undervejs,
vil man blive overflyttet til ny studieordning efter
de angivne retningslinier. Det vil sige, at selv om
visse semestre vil blive gentaget en ekstra gang, vil
en overflytning til ny ordning stadig være en reali-
tet. Gentagelsen af semestre sker udelukkende for
at afhjælpe de studie- og eksamensmæssige proble-
mer og det tidstab som ellers kunne opstå ved sam-
køring af to ordninger, der er tilrettelagt på forskel-
lig vis.

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 4., 6., 7., 8., 11. og 12. sem. hvoraf

11. og 12.sem. vil blive ekstra udbudt i alt 2. gange,
således at undervisningen  på disse semestre kører
sidste gang henholdsvis foråret 2006 og efteråret
2006.

I henhold til dette vil det for den enkelte student
betyde, at overflytning er en realitet såfremt man i
forhold til sin studiestart blive forsinket mere end
det, der følger af nedenstående:
· feb. 1998; ved mere end 4 sem.
· sep. 1998; ved mere end 3 sem.
· feb. 1999; ved mere end 2 sem.
· sep. 1999; overflytning ved forsinkelse på
mere end 1. sem.

Hvad de semestre, som den enkelte studerende bli-
ver overflyttet til, indeholder vil I kunne læse på
nettet, hvor den nye studieordning er beskrevet.

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER FOR OVER-
GANGEN FRA GAMMEL (G) TIL NY (N) STUDIE-
PLAN FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT MAN
HAR BESTÅET ALLE DE RESPEKTIVE EKSAME-
NER PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

Nedenstående er udarbejdet for den studerende der
er startet februar 2000, som forsinkes efter…..

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering på
6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et helt
andet med fag der på gammelordning primært lå på
fase I. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt om-
handle disse nye fag.
Der vil blive udbudt et ekstraordinært kursus i løbet
af august 2003, indeholdende de elementer man mang-
ler fra gammel studieordning ved overgangen til ny
studieordning.

7. semester: Indplacering på (N) er ikke hensigts-
mæssig, hvorfor 8. sem. (G) udbydes en ekstra gang.
Herefter indplacering som efter 8. sem. (G).

8. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt anæstesi i OSVAL II
periode herefter: 12. sem. (G), 10. sem. (N), 11.
sem. (N) og 12. sem. (N).

9. semester: Vil den studerende komme på en alter-
nativ plan som indbefatter:
· 11. sem. (G) samt retsmedicin i OSVAL II
perioden, herefter: 12. sem. (G), 11. sem. (N) og 12.
sem. (N).

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.
(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

11.semester: Her vil 12. sem. (G) blive udbudt og
den studerende slutter hermed af med 12. sem. (N).

12.semester: Den studerende indplaceres på 12. sem.
(N).

Er du i tvivl så kom ned forbi studievejledningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer!
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for02 eft02 for03 eft03 for04 eft04 for05 eft05 for06 eft06 for07
6. und und und/ eks eks
7. und und und und/ gen gen gen gen
8. und und und und und/ eks eks
9. und und und und und (eks) (eks)
10. und und und und und und (eks) (eks)
11. und und und und und und und und/ eks und/ eks  eks
12. und und und und und und und und und/ eks und/ eks eks
13. und und und und und und und und und (eks) (eks)

und = undervisning efter gammel plan inklusiv eksaminer, der hører til semestret
eks = afholdelse af de eksaminer der ligger på semestret efter gammel ordning
(eks) = afholdelse af eksaminer efter gammel ordning såfremt der er væsentlige ændringer i form eller
indhold
gen = genetik. Nogle af disse prøver kunne evt. lægges i forbindelse med et sommerkursus

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside
www.sund.ku.dk
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Alle åbningstider 9-13
April
02-04-03 Katrine
07-04-03 Christian
10-04-03 Urfan
14-04-03 Katrine
23-04-03 Katrine
28-04-03 Katrine
30-04-03 Katrine
Maj
02-05-03 Anna (?) Demo
05-05-03 Christian Demo ÅBENT 9-17
06-05-03 Christian Demo ÅBENT 9-17
12-05-03 Christian
14-05-03 Karen
19-05-03 Christian
21-05-03 Anna
26-05-03 Anna
28-05-03 Anna
Juni
02-06-03 Anna
04-06-03 Katrine Demo
10-06-03 Urfan Demo
11-06-03 Christian Demo
12-06-03 Christian Demo
13-06-03 Urfan Demo
16-06-03 Karen Demo

OBS: Ekstra åbent d. 2. og 10. april samt ekstra
dage i maj!!
Gem denne oversigt over mikroskopisk studiesals
åbningstider. Salen har kun åbent på de angivne
tidspunkter, og kun fra 9-13! Sørg derfor for at spotte
løbende gennem semesteret for at undgå yderligere
panik i ugerne op til eksamen. Åbningstiderne kan
også ses på døren af studiesalen.
/TA-gruppen
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Er du på 6. semester, og regner du med, at du består
alle eksaminerne og således kan starte på 7. seme-
ster til efteråret, er tiden kommet til at vælge
undervisningssted på Fase II.

Traditionen tro, afholder studievejledningen et Ori-
enteringsmøde om valg af undervisningssted på
Fase II. På mødet vil der blive orienteret om:
- fagene på Fase II
- hvordan foregår undervisningen på Fase II
- introduktion til de enkelte Klinikudvalg
- praktisk vedrørende valg af klinikudvalg, lodtræk-
ning m.m.
Orienteringsmødet afholdes
Tirsdag d. 29. april 2002 kl. 14.15 – 15.00
I Lundsgaard auditoriet
Du vil få udsendt et prioriteringsskema med
eksamensbrevet til 6. semesters eksaminer.
Hvis du ikke har modtaget et skema med dit
eksamensbrev, eller hvis du har haft orlov, kan du
hente et skema på studienævnskontoret, lokale 9.1.41
eller på studie- og eksamenskontoret.

Vel mødt !
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Hold KKA 5&6
I kan få opgave I tilbage til undervisningen på tors-
dag d. 10/4 (Så har I god tid til at rette den, for at få
den godkendt)
Jeg siger i den forbindelse lidt om generelle fejl i
forbindelse med opgaven.
De, der ikke har fået godkendt opgaven kan jeg evt.
tale med enkeltvis.
(Se i øvrigt opslagstavlen for ændringer)
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Ønsker du at deltage i de medicinske selskabers kur-
ser og møder?
Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber til-
knyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken „Kurser og møder“.
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestations-
blanketterne for kurser og ophold, der kan afhen-
tes i skufferne ud for VKO-sekretariatet.
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Den nye lærebog i almen medicin (Ivar
Østergaard, 1. udg. 2003), 250 kr.
Miljø og arbejdsmedicin, (Herman Autrup, FADLs
forlag, 1. udg. 2000), 200 kr.
Bøgerne er uden overstregninger og kaffepletter.
Henvendelse til Sara 28682219
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“The Black Mask Boys”  -  Masters in the Hard-
Boiled School of Detective Fiction
 - Ja, denne fantastiske bog om amerikansk pri-
vat detektiv litteratur omkring 1920´erne kan
blive din for kun 50 kroner!

Jeg vil også gerne sælge et par kemi bøger og en
psykologi bog:
Helge Mygind kemi 1-2-3: 350 kr.
Wedding, Behavior and Medicine, Second Edi-
tion: 250 kr.
…eller giv et bud (på det du skal bruge).
Alle 5 bøger er uden understregningerne og i
ganske god stand – de er ikke ligefrem blevet
”skamlæst” J
Ring/skriv på 61301021 eller skriv til
mfranthe@msn.com
Mvh Mattis
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Lys 2V, 65kvm m/køkken/bad, 10-15 min fra
Panum, fremlejes fra 1.5.03 til 1.5.04 med 2
måneders opsigelse. Husleje 3100,-/mnd incl vand/
varme, excl. el/kabel-tv. Dep. 3mdr’s leje.
Med venlig hilsen
Morten Højlund
28 55 64 11
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Jeg er en medicin studerende på 4 semester som
ønsker et klinisk ophold i Australien på 7 seme-
ster. Eftersom Universitet ikke har nogen kon-
takt med universiteterne i Australien, håber jeg,
at der er nogen studerende som kan hjælpe mig.
Hvis I har haft et ophold i Australien eller har
nogen gode kontakter må i gerne kontakte mig.
Med håbefulde hilsner,
Maria
Tel. 244 55 315
nordvall_maria@hotmail.com
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Er du evt.på vej til Odense? - og har du en lejlig-
hed i København du gerne vil bytte med?
Så har jeg lejelejligheden til dig pr 1/6- 2003:
Rummelig, lys og velholdt toværelses lejlighed (
68kvm) centralt placeret i Odense i et roligt,
attraktivt og børnevenligt kvarter.
Lejligheden har stor stue ( der tidligere har væ-
ret to værelser) og et lidt mindre rum med fire
gode rummelige indbyggede skabe. I begge rum
er der afhøvlede trægulve.
Lejligheden indeholder også godt køkken, vaske-
maskine med indbygget tørretumbler og bade-
værelse med brusebad.
Jeg har aftale med ejendomsselskabet om at
bytte lejligheden, så lejlighedsbyttet kan være
permanent.
Husleje ex forbrug: 3394,- Ved indflytning beta-
les depositum: 3 mdr. leje+ 2 måneders forud-
betalt leje + den første måneds leje
Jeg vil meget gerne bytte til en lejlighed i Kø-
benhavn med eget bad, køkken og toilet. Husle-
jen skal helst være på højst 5000 kr pr måned. (
Har du en lignende lejlighed til leje er jeg også
interesseret uden bytte)
Kontakt:
Signe S Frederiksen 60609525, mail
signeluna@oncable.dk

�
������ �����
�
�������������	���
Fuldstændig nyt, aldrig brugt. sort.
pris. 400 kr.
Mikkel. tlf.nr. 36450021.
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Af Louise Christiansen, stud.mag.
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Kort og glober over lande er fascinerende. De
fortæller en historie om kortenes egen tidsperiode
og giver et billede af samtidens politiske, tekno-
logiske og økonomiske forhold. Men kort funge-
rer også som redskab til information, som led i
militære aktioner, eller simpelthen som et nyt-
tigt middel til at finde vej på rejsen! Især ældre
kort og glober er utroligt æstetiske – nærmest
kunstneriske – med meget smukke illustratio-
ner.
Det Kongelige Bibliotek tilbyder en enestående
– nu eller aldrig – mulighed for at se en samlet
udstilling af de spektakulære, store og smukke
Danmarkskort fra 1500-tallet og frem. Den store
kartografiudstilling fortæller historien om
kortlægningens udvikling fra de første spæde for-
søg med korttegning til de seneste satellit-
optagelser. Der er eksempler på vægkort med
stater formet som sjove mennesker eller dyr,
kort fra Grønland, Island og Færøerne, og der er
1500-tallets første danske kort og en af de æld-
ste glober, der findes i Danmark, fra 1640’erne
dediceret til Christian IV m.m.
Udstillingen Danmark på verdenskortet er en unik
mulighed for at se kortenes fortælling om Dan-
mark - og resten af verden - i forandring. Den
viser kortlægningen i fortiden og nutiden, men
giver også et bud på fremtiden i det digitale
værksted, hvor man kan forsøge sig som kortteg-
ner for en dag.
Åbningstider: 10-21, man-lør. Pris 30 kr.
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Foredrag ved Pamela J. Grace, RN CS, PhD, Fulbright Senior Scholar.
Tid og sted: Tirsdag d. 6. maj. 19.30 i Store Mødesal, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 Kbh. N.
Arrangør: Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode.
Kontakt: Bo Rud Christoffersen, borud@mail.dk.
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Sundhedsfaglige
Konsulenter:

Tlf.: 3524 5404

Niclas Seierby:
nds@fadl.dk

Kristine Sarauw:
ks@fadl.dk

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

besked enten pr. brev,
telefon eller email.

HUSK DE OBLIGATORISKE GENOPLIVNINGSKURSER
Kurset er for ALLE og der er ledige pladser i april. Du kan ringe til Tina på tlf. 35 24 54 04 og tilmelde dig.

FERIEPENGE 2003/2004
Udbetaling af feriepenge 2003/2004 sker i år på følgende måde.
1. Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3) udbetales automatisk
i forbindelse med løn kørslen ultimo april 2003 .
2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,-  sendes der feriekort ud i løbet af uge 14.03, og beløbet kan først udbetales
når der afholdes ferie (FL § 29).
3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at feriekortet
indleveres inden den 20 i måneden forud.
4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.

Med venlig hilsen og god ferie
Vagtbureauet

HVAD HAR DU OPLEVET SOM FADL-VAGT???
Kære FADL-vagt! I forbindelse med udarbejdningen af en ny SPV-bog, søger vi historier fra det virkelige ”vagt-liv”
til brug i den Case-baserede undervisning på kurset.
Arbejdet som FADL-vagt, giver mange oplevelser, gode som mindre gode – især oplever mange at stå i en situation
hvor man ikke er klar over hvordan man skal handle – eller om det man har gjort nu også var det mest rigtige...
Flere har oplevet disse dilemmaer – eller måske frustrationer, og vi vil nu gerne give de nyuddannede FADL-vagter
muligheden for at lære af andres oplevelser. Det behøver ikke være en ”god historie” med høj underholdningsværdi,
men blot en situation, du mener kunne give baggrund for en god debat omkring arbejdet som FADL-vagt. Din
historie vil selvfølgelig blive behandlet anonymt, ligesom vi forventer at du overholder din tavshedspligt, når du
videregiver den til os. Det vil altså sige, at historierne ikke må gengives så det er muligt at kende personerne i eller
stedet for hændelsen.
Vi håber meget I vil hjælpe os med dette projekt. Vi trækker lod om en flaske vin blandt de indsendte historier.
Indlæg kan sendes som e-mail eller vedhæftet fil til ks@fadl.dk eller afleveres på Vagtbureauet.

På forhånd tak for hjælpen
Kristine Sarauw, sundhedsfaglig konsulent.

NATVAGTER
til velfungerende hjemmehold
Vi er et VT hjemmhold 4630 som søger 3-4 nye med-
lemmer som ønsker min 2-4 vagter pr måned. Vi prø-
ver så vidt mulig at tage hensyn til medlemmernes
vagt ønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på stu-
diet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer
en sød, stille dreng på 3½ år, der har en cerebral
parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt
og skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten,
ligesom han skal sondemades via en PG-sonde 2 gange
i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner,
men der er hjemmeilt og vi følger ham med SAT måler.
Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det
nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade,
skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover
mest muligt om natten.
Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er
særdeles gode, (TV, video, computer, slikskål, te, kaffe)
Forældrene er utrolig søde og meget glade for holdet,
som er et lille hyggeligt hold på 7 medlemmer.
Der er kat i hjemmet.
Holdet dækker nattevagter alle nætter.Vagttiderne er
fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00
fredag og lørdag. Desuden dækkes enkelte aftenvagter.
Krav til dig:
· Du skal have haft over 150 VT-timer (gerne med
BVT-kursus, men ikke noget krav)
· Du skal kunne tage min 2-4 vagter om måneden
· Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde
i et privat hjem.
Der ydes 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette
nødvendigt

Ansøgning og yderlige oplysninger hos holdleder
Rebekka tlf: 35374920/ 51944920.

WWW.FADL-VAGT.DK
Husk at du kan læse jobannoncer samt andre nyheder
på vores hjemmeside på ovenstående adresse.

HÆMODIALYSEHOLD 4202
på Amtssygehuset i Herlev søger 2 nye
holdmedlemmer
Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde
med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil
gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne
i hæmodialysebehandling og blive i stand til at arbejde
selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på
lige fod med dialysesygeplejeskerne.
Vores hold er meget vellidt på afdelingen, og vi har på
den baggrund forhandlet os til et løntillæg på kr. 25,-/
time mod at vi dækker min. 70 vagter pr. 4-ugers plan.
For at opnå rutine i jobbet dækker hver dialyseassistent
minimum 8 vagter pr. 4 uger. Når du har arbejdet 600
timer, er der mulighed for at gå ned til 6 vagter og efter
800 timer 4 vagter pr. plan.
Oplæring:
Din oplæring vil følge et fastlagt program med mindst
12 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens
rutinerede dialysesygeplejesker. Afdelingen yder fuld
løn under din oplæring.
Arbejdsplanlægning:
Holdet mødes een gang hver måned og aftaler vagter.
Afdelingen tilbyder os traditionelt et stort antal vagter,
og vi kan ofte vælge og vrage mht. arbejdsdage.
Arbejdstider:
mandag-fredag 7.30-15.00 og 15.00-22.30
lørdag 7.30-15.00 og søndag 15.00-22.30
Fase II-studerende som enten har bestået eller for-
venter at bestå farmakologi indenfor et år fra ansæt-
telse.

150 VT-timer eller tilsvarende klinisk erfaring.
Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du
have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen
til at kontakte mig enten telefonisk eller pr. email. Er
du i tvivl mht. erfaring og egnethed, så kontakt mig for
en uforpligtigende snak.
Mette Marie Berg - holdleder hold 4202
Tlf: 86133670/22789532/doktormus@hotmail.com

NOVO NORDISK SØGER TO
STUDENTER.
Til indtastning af data i Clinical Trial Database, søges
to medicinstuderende.
Krav: Basalt kendskab til anvendelse af computer,
gerne godt kendskab til engelsk.
Arbejdstid: Fuld tid (evt. mindre, hvis ej muligt) i ca. to
måneder.
Start: Snarest muligt.
Yderligere information/ansøgning: Kontakt Jouni Ruuth/
NOVO på telefon 44426062.
SPV-FLYVERHOLD 1501
Vil du være 100% sikker på at få dine vagter??
Til etablering af nyt SPV-flyverhold primært til dæk-
ning af langtidsvagter på somatiske og psykiatriske
afdelinger søges ca. 20 medlemmer.
Når holdet er ude udbetales SPV-holdløn (pt. ca. 143
kr./time) uanset vagttidspunkt. Hvis holdet i en pe-
riode ikke er ude, garanteres medlemmerne en løs
vagt, som afregnes efter normal timeløn.
Krav: Min. 200 SPV-timer. Skal kunne tage min. 4
vagter pr. måned.
Ansøgningsfrist: 10/4-03 på Vagtbureauet
Yderligere info: Kontakt sundhedsfaglig konsulent Nic-
las Seierby/Vagtbureauet 35245404
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 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde
27. marts 2003

Til stede: Helene Hvidman, 4. sem; Rune
Tønnesen, 4 sem; Anne Holm, 3. sem; Urfan Z.
Ahmed, semesterfri efter 6. sem; Jacob Gren,
semesterfri efter 6. sem; Nadia Eriksen, 3. sem;
Christina Jensen-Dahm, 4.sem; Simon Serbian,
9. sem; Liv Lauritsen, 5. sem; Lasse Krogsbøll,
4. sem; Kirstine F. Fabritius, 5. sem; Bo Biering-
Sørensen, 8. sem og Karina Heuer Bach,
sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Referat af stormøde
5. Studienævnsmøde
6. Udvalgsmappe
7. Integration og SAU
8. Målbeskrivelser
9. Kursus for rusvejledere
10. Billedetagning
11. Afskafning af 5 sidet gennemslagspapir
12. Meddelelser
13. Evt.

1. Formalia
Bo var dirigent

2. Nyt fra semestrene
4. semester: SAU kører dårligt på nogle
biokemi kurser. Dårlig information til
underviserne om SAU; det kører forskelligt på
holdene. Der har også været spørgsmål om
pensum og målbeskrivelse.
5. semester: Undervisningen kører godt.
6. semester (gammel): Der er nu kommet
information ud om overgangsordningen fra
gammel studieordning til ny. Der er oprettet
en mailliste : gammel_ordning@yahoo.dk.
Fristen for dispensationer for overflytning var
ikke 1. marts, men er dog endnu ikke fastlagt.
8. semester: Alle gamle pensumlister er blevet
fjernet fordi de var for detaljerige. Tilbage er
så en liste med 150 medikamenter, men ingen
beskrivelse af hvad man skal kunne om dem.

3. Nyt fra udvalg
OSVAL: har holdt møde med studieleder.
Introduktionen til OSVAL kommer formentlig
til at ligge på 4. sem, de 4 ugers OSVAL
undervisning på 5. sem, umiddelbart midt i,
men den endelig placering afventer
studieordningsjusteringer af 4. og 5. sem. 2
uger efter undervisningen skal de studerende
fremlægge deres opgave for holdet og efter
endnu 2 uger skal opgaven afleveres, således

at kritik fra fremlæggelsen kan blive medtaget
i opgaven. Kommunikationsundervisningen
kommer til at ligge i forlængelse af OSVAL
introduktionen.
Følgegruppen: Har startet diskussionen om
OSVAL II og har indstillet af de studerende
efter introduktionen på 7. sem. selv kan vælge
hvornår de vil til eksamen. Henvendelse fra
læge på Rigshospitalet om inddragelse væske-
og smertebehandling. Følgegruppen har kigget
på det og anbefaler at 3. og 4. del inddrager
det i semesterplanlægningen.
1. sem. udvalg: Har diskuteret reeksamen
efter 1. sem. Arbejdet med revidering af TAS
går fremad.
2. sem. udvalg: Har været til møde med
studieleder og formandskabet for
følgegruppen om problemerne i forhold til nyt
cellebiologikursus.
5. sem. udvalg: Har endelig afholdt møde.
Evaluering fra sidste semester: Biokemi – case
og PIL undervisningen er ikke god nok. Der er
taget initiativer til forbedringer.
Kursusudbyttet af organkursus 5 er ikke godt
nok. Forbedringer er sat i gang.
Kommunikationskurset mangler
målbeskrivelse og fungerer dårligt. Har
diskuteret evt. rokeringer i 5. sem. så bedre
kommer til at lægge i forlængelse af 4. sem.

4. Referat af stormøde
Yderst vellykket arrangement med Odense og
Århus, hvor MSR har sat nye standarder for
afholdelsen. Der blev diskuteret fælles
evaluering af de nye studieordninger og der er
blevet skrevet et papir, der anmoder
evalueringsinstituttet til at følge op på deres
egen evaluering fra 90’erne. Der blev også
diskuteret merit, overflytning og national
eksamen, dog uden en egentlig konklusion.
Punktet national eksamen efter 6. semester
bliver et punkt til efterårets stormøde, der
afholdes i Århus.

5. Studienævnsmøde
Overgangsordning: Suppleringsundvisning
finder sted i august. Genetikeksamen kommer
til at ligge i første uge af september. Problemer
om de studerende skal til forkortet 5. sem
integreret eksamen afklares. Evt. obligatoriske
kurser i stedet for.
Ændring i studie- og eksamensordning: 1.
sem: reeksamen skal ligge i august og det er
vigtigt at der er lige adgang til reeksamen. 6.
sem: forslag om at 1.-4. sem skal være bestået
inden man indstiller sig til eksamen efter 6.
sem i stedet for 1.-5. sem. OSVAL II: Der bør

ikke være noget fast tidspunkt for
afleveringen, blot det sker inden 12. sem.
Rapport fra 7. semester: Om opbygningen af
semesteret. Lægges ud på hjemmesiden.
Klage over studienævnets afgørelse: nogle
undervisere har klaget over studienævnets
afgørelse i forbindelse med spot-eksamen på
4. semesters afskaffelse til universitetet, der
dog ikke mener at der er hold i klagen.

6. Udvalgsmappe
Udvalgsmappen er næsten færdig, dog
mangler repræsentanter fra de forskellige
udvalg at lave deres sider til mappen. Der vil
blive lavet særskilte mapper for
semesterudvalgene med referater.

7. Integration og SAU
Der ønskes en status på SAU og integration
på de forskellige semestre med henblik på at
få rettet op på evt. problemer med
undervisningen på de forskellige semestre.
Christina, Rune og Lasse udarbejder et
debatoplæg til næste MSR møde, hvor
punktet tages op igen.

8. Målbeskrivelser
Problematikken med målbeskrivelserne
undersøges nærmere, herunder formulering af
hvad man som studerende har brug for. Der
foreligger en ramme for målbeskrivelser, men
denne bruges kun sjældent. Arbejdet pågår i
løbet af semesteret og tages op igen lige inden
sommerferien. Gruppe: Helene, Rune, Simon
og Bo

9. Kursus for rusvejledere
MSR skal informere om sig selv til nye 1.
årsstuderende samt både tutorer og
rusvejledere. Gruppe nedsat til udarbejdelse
af oplæg m.m.: Bo, Anne, Kirstine og Liv

10. Billedetagning
Billeder af indvalgte i studienævn og udvalg
bliver lagt ud på hjemmesiden og sat i MOK.

11. Afskafning af 5 sidet
gennemslagspapir
Udvalg blev nedsat bestående af Anne,
Kirstine og Rune

12. Meddelelser
Turnus: Der bliver ikke ændret ved
turnusordning til efteråret, da de nye
målbeskrivelser får en chance for at virke.

13. Evt.
Intet under eventuelt
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����Jesper O., som er en udsendt på projektet ”Internat-
ion Medical Observer in Palestine - IMOP”, har sendt
følgende rejsebeskrivelse hjem fra Jerusalem. Under
opholdet fungerer Jesper som led i sundhedspersonalet
i området, tager med på sygebesøg og kører med i
ambulancer. Projektet, som er et samarbejde mel-
lem SCORP (IMCC) og Folkekirkens nødhjælp, har
til formål at lette sundhedsarbejdet i Palæstina. Ved
at følge med i Jesper rejsebeskrivelse kan du få et
indblik i, hvilke udfordringer hverdagen byder på for
sundhedspersonalet i de besatte områder.

En rejsebeskrivelse:
Mandag morgen mødtes jeg for første gang med dr.
Habbab. Jeg skulle følges med ham, to sygeplejer-
sker, en bioanalytiker og vores chaffør til en lille
sundhedsklinik nord for Ramallah. På vejen er det
meningen, at vi skal hente endnu en læge. Han har
svært ved at nå til Jerusalem pga. af de mange
checkpoints og det er derfor nemmere hvis vi henter
ham. Vi korer fra Augusta Victoria hospitalet klok-
ken otte, men istedet for at køre direkte mod
Ramallah, hvor vi skal samle den anden laege op,
bliver vi nodt til at bruge de store omfartsveje rundt
om Jerusalem. Dette skyldes at Qalandia  check-
pointet, der ligger paa den direkte vej til Ramallah,
til tider er naesten umugligt at komme igennem,
baade pga. den strikse kontrol og den meget taette
trafik. De bredde nye omfartsveje er naesten tomme.
Meget faa palaestinenserer bruger disse veje, da
disse hovedsagligt er bygget for, at beboerne i
bosaettelserne rundt om Jerusalem, let kan naa Is-
rael. Frakørsler ses saaledes sjaeldent til de
palaestinensiske landsbyer, som ligger langs vejen,
og de faa, der findes er spaerret med en stor jord-
vold, saakaldte roadblocks. Efter en halv times kør-
sel naar vi det forste checkpointet. De faa biler foran
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Skal vi have flere foredrag? Med Moses Hansen eller
Tove Fergo? Vildere fester? Eller flere bibelcitater
på hjemmesiden?

Skal præsten komme og yde sjælesorg i fredagsbaren?
Hvad kan lokalerne på Skt. Hans Torv bruges til?

Er der basis for at synge morgensang? Eller skal vi
tage på pilgrimsrejse til Sverige?

Kom med dine ideer til det kommende semesters
aktiviteter. Vi foretager valg til bestyrelsen. Du har
mulighed for stor indflydelse!

Vi serverer lidt lækker mad for at få tankerne til at
flyve.

Tid: To 10. april kl. 19.00
Sted: Sct. Andreas Kirke, præsteværelset,

Gothersgade 148
Tilmelding: Til Lise Lotz på lotz@adm.ku.dk senest
onsdag den 9. april af hensyn til indkøb af mad
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Kære læser

Foråret sniger sig frem, vejret skifter lunefuldt mel-
lem skønt og hundekoldt, og inden vi får set os om er
semesteret allerede ved at rinde ud igen. Men rolig
nu! Der er et par dejlige, lyse måneder at muntre sig
med, inden sommerferien indfinder sig. Vi har både
påske og lysegrønne bøgeblade foran os.

Og med blikket således rettet mod fremtiden er det
meget passende at minde om, at vi på torsdag i
næste uge har generalforsamling og idémøde. Det er
altså allerede tid til at begynde at tænke på, hvad vi
skal finde på i efterårssemesteret, og vi vil gerne
opfordre enhver med interesse for sagen – det er
altså fx DIG! - at overveje kraftigt at dukke op! Du

har her en enestående chance for at få indflydelse,
for at komme ud med dine dybsindige ideer, for at
udtale dig om hvordan kirken kan gøre sig relevant i
det 21. århundrede, og alt den slags. Og så kan du få
en gratis håndmad. Lidt har også ret.
Vi forestiller os at dele af efterårssemesterets akti-
viteter tilrettelægges i et relativt nært samarbejde
med vores gode venner fra Indre By. Det vil give os
mulighed for at lave et eller evt. flere store og dyre
arrangementer uden at gå økonomisk i gulvet og for
at lave små og smalle arrangementer uden at gå
deltagermæssigt helt ned. Vi har haft nogle indle-
dende drøftelser om at kredse tematisk omkring USA,
med arbejdstitlen ”In God We Trust?”
Vi kan allerede nu røbe, at efterårets fest efter al
sandsynlighed IKKE bliver en oktoberfest i tysk snit,
men snarere et amerikansk party med rodeo-ele-
menter, Budweiser og linedance…. Du kan godt be-
gynde at glæde dig og pudse slangeskindsstøvlerne!
For lige at følge op på føljetonen om vores økonomi,
kan vi fortælle, at 2003 er helt under kontrol og vi
har penge at arbejde med som før krisen – bare fra
andre kanaler – og der er netop indløbet besked om,
at 2004 også skulle være økonomisk sikret. Der er
med andre ord penge at arbejde med.
Men altså, vi brainstormer på torsdag den 10. april
kl. 19.00 i præsteværelset i Sct. Andreas Kirke og du
er mere end velkommen.
På hjemmesiden sker der hele tiden lidt nyt. Der er
lagt nye salmemelodier ind som du kan nyde i ro og
mag på din computer, og som noget helt nyt har vi nu
en informationsside om kirkelige handlinger. Hvis du
skal have dit barn døbt (eller selv vil døbes), skal
giftes med dit hjertes udkårne eller - mere sørgeligt
- skal have nogen begravet, så kan du nu se, hvordan
studenterpræsten kan spille en rolle i de sager. Der
er også links til fx ritualerne og flere informationer.
Vi har ikke andre udadvendte aktiviteter i april
måned, som er ramt af både den akademiske medar-
bejders sviptur til Polen sammen med søster-
menigheden i Indre By 5.-9. april og af påsken som
lægger beslag på 17.-21. april.

Den sidste dag i måneden – onsdag den 30. - afholder
studenterpræsten dog 3. del af sin studiekreds ”Ska-
belse og Tilintetgørelse”, og nye kan godt nå at

komme på banen. Se mere på vores hjemmeside el-
ler kontakt studenterpræsten.

Og allerede fredag den 2. maj optræder den akade-
miske medarbejder som gæsteprædikant ved fredags-
studentergudstjenesten i Trinitatis Kirke ved Run-
detårn. Prædiketeksten er til 2. søndag efter påske
om den gode hyrde (Joh 10, 11-16).
I marts måned havde vi besøg af Malene Grøndahl,
som med lysbilleder som supplement til ordene for-
talte om, hvor forskellige muslimer kan være. Det
var på samme tid indlysende og tankevækkende, og
de godt 10 meget interesserede fremmødte fik en
god og intens diskussion efter Malenes oplæg. Det
kom i vid udstrækning til at handle om storpolitik og
propaganda, men også mere nære tanker blev vendt
om fx hvorvidt det er de nye muslimske borgere, som
skal lære at leve som os, eller om vi som danskere
måske kan lære noget af de familiemønstre, som en
del af vores nye muslimske naboer lever under. Det
var en god eftermiddag, som viste, at det giver god
mening at holde den slags eftermiddagsdebatter på
Panum.
Arrangementet om ”Bibelsk Gastronomi” måtte vi
desværre aflyse/udsætte på grund af for få tilmeldin-
ger inden tilmeldingsfristens udløb. Vi prøver at få
arrangementet på benene igen til efteråret.

Studenterpræstens træffetids og –stedsproblemer på
HCØ er endnu ikke endeligt løst, så ”natur-folk” må
prøve at finde ham på anden vis. Telefon, e-mail og
kontoret på Panum virker heldigvis helt upåklage-
ligt.
Med ønsket om et glædeligt forår
hilsener fra

Lise Lotz, akademisk medarbejder og
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

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

faar lov at passere, men da vi naar frem til solda-
terne bliver vi vinket ind til siden. En af de tre
soldater ved checkpointet kommer over til os og
vores chaffør snakker med ham paa hebrarisk. Han
beder om vores pas, faar dem og studerer dem grun-
digt. Jeg for hurtigt mit danske pas tilbage og det
samme gør de tre fra sundhedsteamet som har det
blaa Jerusalem ID. De to sidste grønne westbank ID
tager han med sig over til en telefon et par meter
vaek. Efter at have snakket i telefonen i godt fem
minutter kommer han tilbage og forklarer at han
desvaere ikke kan lade dem med westbank ID igen-
nem, selvom de er sundhedspersonel. Det drejer sig
om dr. Habbab  og den ene af sygeplejerskerne, hvis
navn er Reta. Vi bliver derfor nødt til at vende om og
køre cirka to kilometer tilbage til en frakørsel, som
er blokeret med store sten og bunker af jord og grus.
Her bliver dr. Habbab, Reta og jeg sat af og det er nu
meningen, at vi skal prove at naa klinikken paa egen
haand. Vores bil med resten af gruppen køre tilbage
til checkpointet, og de haaber, at de kan naa klinik-
ken uden flere problemer. Vi kravler over jordvolden
og begynder at gaa ned mod en tunnel, der fører
under omfartsvejen. Efter vi har gaaet lidt, kommer
der en hvid van, magen til de service taxier, som
kører overalt i Isreal og paa Vestbredden, mod os.
Vi stopper den og dr. Habbab overtaler chaførren til
at kore os til vores bestemmelsessted. Vejene her
paa de palaestinensisk kontollerede omraader er i en
helt anden stand end de fine nye veje vi lige har
forladt. De er kun lige bredde nok til at to biler kan
passere hinanden og store huller i vejen gor at vi ofte
maa saette farten kraftig ned. Vejena bliver stadig
smallere og efter ti minutters kørsel drejer vi ned af

en lille grusvej. Det er umugligt at køre hurtigere en
20 km i timen pga. store huller og sten paa vejen.
Overalt langs vejen ligger der gamle udbraendte og
rustne biler, og ofte ses ogsaa store bunker af skrald.
Vi køre en halv times tid paa grusvejen. Imens snak-
ker jeg lidt med Reta. Hun bor i Bethlehem, alminde-
ligvis en kvarters køretur fra Jerusalem, men som
situationen har vaeret de sidste to aar bliver hun
nødt til at tage hjemmefra klokken halvseks for at
naa til Augosta Victoria klokken otte. Paa vejen
passerer hun tre checkpoints. Naesten hver dag er
hun nervøs for, at hun ikke kan komme hjem igen,
pga. IDF (Israelien Defence Force) kan finde paa at
lukke Bethlehem naar som helst, saakaldt closure.
Vi naar nu en vej, som er i bedre stand, og efter
endnu et kvarters kørsel naar vi klinikken. De andre
er her allerede. Laegen fra Ramallah og den ene af
sygeplejerskerne bliver paa denne klinik, mens dr.
Habbab, Reta, bioanalytikeren Amira og jeg selv
fortsaetter til en anden klinik cirka en halv times
kørsel herfra. Lidt over ti om formiddagen naar vi
vores bestemmelsested.
  Det er saaledes ikke umugligt at naa ud til de
lokale sundhedsklinikker i de palaestinensiske
omraader. Vejen dertil er dog ofte baade lang og
besvaerlig, men som dr. Habbab siger: ”We will always
find away”. Saaledes kan man ogsaa spørge sig selv
om det sikkerhedsmaessige aspekt i checkpoints’ne
er saerlig velbegrundet. For det lille team jeg følges
med er det uanset hvad, et stort usikkerhedsmo-
ment, som gør det naesten umugligt at planlaegge
noget, og agertil naar de klinikken saa sent, at pa-
tienterne er gaaet hjem igen. Andre gange naar de
aldrig frem.

Jesper O., Jerusalem
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Mandag den 14. april 2003 kl. 1800
i Studenterklubben
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab &
budget
5. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens brune
postkasse uden for Det Medicinske Studenterråd
(1.2.5, Panum).
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Jacob Rasmussen
&

Bo Gregers Winkel
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10.00 – 11.00 KONFERENCE- Introduktion og teoretiske oplæg:

LOKALE 1. Medicinering
2. Behandlingsprotokol
3. Kommunikation, ledelse og samarbejde

11.00 – 12.00 M1 og M2 Færdighedstræning:
- Defibrillator
- Hjertemassage og medicinering
- Ventilation med maske og poseCases

12.00 – 12.30 KONFERENCE- Frokost
LOKALE

12.30 – 15.30 M1 og M2 Cases
15.30 – 16.00 KONFERENCE- Afrunding

LOKALE
Tid: 26 april 10.00 - 16.00
Sted: Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev
Amtssygehus (53K)
Kursusafgift: 30 kr.
Tilmelding: Stagelund@stud.ku.dk
Mødested og tid: Foyer kl. 09.50
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Den verdensomspændende voksende folkebevæ-
gelse Panums Marxistiske Maoistiske Mixkor er
vokset med 20% siden sidst, men der er stadig-
væk plads til DIG!
Holder du af at synge kom-
munistiske slagsange i kam-
meratligt lag så mød op tirs-
dag d. 15. april kl. 17.00 i
Studenterklubben.
Vores mål er at højne den
socialistiske sangstandard
på FADLs 1. maj.

Kammeratlige hilsner
Panums Marxistiske Maoi-
stiske Mixkor

For et nuanceret syn på krigen – Svar og uddybning
Det er godt at se de mange indlæg omkring krigen i
Irak. Jeg vil gerne starte med at sige, at indlægget
”Hvem har tænkt på de humanitære konsekvenser?”
er noget af det mest fornuftige, jeg har læst fra
begge parter i debatten. Det tydeligvis vel-
gennemarbejdede indlæg refererer omtalte rappor-
ter på en saglig måde uden at hindre forfatternes
holdning i at står klart frem.

Mit første indlæg blev for farvet af min personlige
holdning til krigen og mit budskab stod ikke frem
klart nok. Mit Budskab er, at alle parter i debatten
skal tage og sætte sig grundigt ind i sagerne; at man
aldrig skal blive for skråsikker i sin holdninger; at
man skal prøve at se sagen fra begge sider. Jeg vil
påstå, at hvis man anser modpartens holdninger i en
debat, der mere eller mindre har splittet den vest-
lige verden i to, som værende åbenlyst idiotiske og
fejlagtige, så er man selv idioten. Når begge lejre er
så store, som de er i denne sag, vil der altid være
fornuftige og vidende mennesker, som er værd at
lytte til, på begge sider.
Derfor bryder jeg mig ikke om når retorikken bliver
for hård, og freddemonstranter bliver kaldt for nyt-
tige idioter eller når statsministeren bliver beskyldt
for at have blod på hænderne. Det er manglende
respekt for modparten i debatten.

I to indlæg bliver der sat spørgsmåltegn ved min
brug af en Gallup meningsmåling. Meningsmålingen
var refereret i Politiken mandag den 16. marts, hvor
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... til påskefesten d. 16. april.
Kom ned i Studenterklubben med demo,
tlf.nummer og et overskueligt prisoverslag.
MVH Studenterklubben v. Lise S, Morten S,
Steffan & Line T

der stod, at den blev offentliggjort dagen efter i
Berlingske Tidende. Jeg læster ikke Berlingske Ti-
dende dagen efter, og ved altså ikke om den var i
avisen. Jeg brugte meningsmålingen for at vise at
befolkningen måske var imod krigen under de givne
omstændigheder, men ikke generelt imod krigen, på
trods af, at de civile omkostninger ville være de
samme med eller uden FN-mandat. Det er korrekt,
at det måske ikke er så interessant, at spekulere
over omstændigheder, der aldrig blev til noget, og
jeg tager kritikken til efterretning.

I indlægget ”Et nuanceret syn på krigen i Irak” er
forfatterne af den mening, at jeg fremstiller freds-
bevægelsen, som mennesker uden selvstændig tan-
kevirksomhed. Jeg beklager, hvis det er tilfældet.
Det var ikke min intention. Jeg tror helt bestemt af
kernen af fredsbevægelsen har gjort sig mange tanke
og lavet meget forarbejde. Men jeg tvivler på, at
man kan sige det samme om alle der deltager i de-
monstrationerne.
Desuden mener jeg ikke, at jeg fremstiller freds-
bevægelsen som anti-jødisk. Jeg påpeger, at en orga-
nisation, som der bliver henvist til, har en noget
radikal retorik mht. Israelkonflikten. Noget, som
jeg går ud fra, at de fleste vil tilslutte sig.
Mht. til sammenligningen med tabstal i Kosovo og
Afghanistan, mente jeg ikke, at der vil være det
samme antal af ofre i denne krig. Jeg menter at man
måske kunne forvente det samme forhold mellem de

af fredsbevægelsen opgivne estimater og det fakti-
ske antal, opgjort efter krigen. Et antal som i både
Kosovo og Afghanistan lå langt under hvad freds-
bevægelsen gættede på før krigene. Mange ville nok
overveje at ændre metode, når man to gange i træk
har estimeret grumt forkert.
Jeg har desuden svært ved at se hvorfor en undskyld-
ning for at have misinformeret folk, dog skulle være
en foragt for ofrene for krigen. Dermed bliver deres
lidelser vel ikke negligeret?
I skriver desuden, at havde vi været modige nok til
at sige fra overfra vores politikere, havde mange
menneskeliv været sparet. For det første sagde cirka
halvdelen af befolkningen rent faktisk fra, for det
andet er det næppe en modig handling af sige fra
over for regeringen i Danmark, det ville det derimod
være i Irak.

I indlægget ”Kære Anders” slår forfatteren ned på to
sætninger i mit indlæg. Forfatteren til indlægget
vælger desuden af fejlciterer mig lige under det kor-
rekte citat, da hun i citationstegn angiver, at jeg har
skrevet ”uden tvivl”.
Mit indlæg var aldrig ment som en kommentar til
Israelkonflikten og jeg synes netop, at jeg valgte
mine ord med omhu, for at vise, at jeg ikke tog side
i konflikten. Jeg undgik derfor det nedladende ”uden
tvivl” og skrev ”hævet over enhver tvivl” istedet for.
Der er derimod ingen tvivl om hvilken side forfatte-
ren er på, og jeg henviser til afsnit nr. 2 i mit indlæg.

Anders Gaarsdal Holst
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Kære medstuderende
FADL’s Overenskomstudvalg er gået i gang med at
udarbejde en barselspjece omkring rettigheder og
muligheder for dig som medicinstuderende, og evt.
medlem af FADL, hvis du skal på barsel – hvad enten
du er mand eller kvinde.
I den forbindelse vil vi gerne høre fra nogle stude-
rende der har været på barsel. Vi vil vide, hvad I
gerne ville have vidst inden for:
- økonomi (SU, lån og løn),
- rettigheder (orlov fra studie eller job),
- hvor I fandt informationen
- og øvrige ting I gerne ville have vidst i
forbindelse med barsel.
Desuden hører vi meget gerne fra jer med gode råd
og/eller kommentarer.
Vi håber at høre fra jer. Skriv til Anders Juul på
ajs@studmed.au.dk eller til Bo Christensen på
hf@fadl.dk
Med venlige hilsner
Anders Juul,
Formand for FADL´s Overenskomstudvalg
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FADL arrangerer, den 10.april 2003 kl. 16.15 i DAM auditoriet på Panum, i samarbejde
med FADL’s Forlag og Forstædernes bank en eftermiddag med Læger uden grænser.

Vi har inviteret Læge Jens Hillingsø, tidligere formand for Læger uden grænser og forfat-
ter af bogen ”Øjenvidner”, til at komme og vise lysbilleder og fortælle om hans arbejde og
oplevelser med Læger uden grænser.

Forlagets nye bog ”Øjenvidner” om Læger uden grænser vil blive præsenteret af Forlaget
og der vil være udlodning af 30 eksemplarer af bogen til de fremmødte !!

I pausen vil vi byde på forfriskninger.

�������
�� 
Der vil desuden være mulighed for at høre om at være frivillig medicinstuderende i Læger
uden grænser, eller blive aktiv i FADL eller FADLs forlag.

Så sæt kryds i kalender torsdag d. 10 april kl. 16.15 !!
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De gør det ikke for at blive berømte. De
gør det ikke for pengenes skyld. 

I en ny bog fortæller 9 danskere åbenhjertigt

om at arbejde i nogle af verdens brændpunkter

for Læger uden Grænser.

Historierne er fyldt med beskrivelser af farlige

situationer, besværlige kulturforskelle og

livsbekræftende oplevelser. Læs bl.a. om

kirurgiske operationer i lommelygtens skær,

samarbejde med Kalasjnikov-bevæbnede

klankrigere og evakuering fra krig.

Bogen markerer også, at det er 10 år

siden den danske afdeling af

Læger uden Grænser blev stiftet.

Læs uddrag fra bogen på www.fadl.dk/forlag

- bl.a. om Afghanistan, Congo,

Sierra Leone og Somalia.

Brug nedenstående kupon eller bestil bogen
på www.fadl.dk/forlag og få den tilsendt.

BESTILLINGSKUPON
Jeg bestiller           (antal eksemplarer) - ISBN: 87-7749-366-4

Øjenvidnerne - 1. udg. 2003 - FADL’s Forlag
Pris 350 kr. inkl. 25% moms
Bøgerne leveres via Universitetsbogladen i København

Navn:

Adresse: 

Postnummer:             By: 

Sendes
ufrankeret
Modtager

betaler
portoen

FADL’s Forlag
Blegdamsvej 30
+++1190+++
2200 København

�

Forbehold for trykfejl og prisændringer

Øjenvidnerne ...
9 læger uden grænser beretter
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OBS: Ingen film i næste uge da det er skær-
torsdag.

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
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.
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Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent kold tyrker.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den femte af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgencigar.
Peter L betror Jørgen at han savner sin 4-hjuls træk-
ker, men Jørgen er god til at trøste og efter få
minutter er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller Pacman. Jesper vinder og
kalder Niels for en dårlig taber, hvilket Niels ikke
umiddelbart kan afvise empirisk.
Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne snøf-
ter, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store
viden på feltet.

Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at chlamydia-pode med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne ingen toiletpapir.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil spise citron-
halvmånen samtidig. Konflikten løses dog i al fordra-
gelighed. Nils får lov at spise først.

Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-bong, mens
Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installa-
tion i haven.
Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at være Gudsbenådet i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang lam stegt
med hvidløg og rosmarin, hertil Chianti. Lars leger
kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Jesper.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen an-
spændt, men da det bliver en lang dag i Big Mother
huset i morgen går deltagerne alligevel tidligt i seng.
Pernille og Peter L opdager at de har en fælles glæde
ved brun neglelak, så mens de andre deltagere sover
sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer brune.

Følg med i næste uge hvor nye udfordringer skaber
nye alliancer. Big Mother - eksklusivt i MOK.

Peter Q
TV-læge

Jesper
Formands-læge

Lars
Politiker-læge

Pernille
Studie-læge

Niels
Mikrobe-læge

Peter L
Psykiater-læge

Kamal
Politiker-læge

Arne
Mad-læge

Jørgen
Regerings-læge

Ralf
Dekan-læge

Nils
Film-læge

Søren
Holisme-læge


