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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 Rohrberg

Denne uges forside: Mette Veronica Riget Alsing
- Du kan hente originalen på mandag efter 12.00!

Onsdag:
MOK nr 27, årgang 35 udkommer

Torsdag:

Fredag:

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK

JA PIGER...
MR. LET-ME-ENTERTAIN-YOU
ER TILBAGE!

Helligdag! - Nu med hveder
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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 ( 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)
Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
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
Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
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
Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
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. sem.)
Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk

Styrende organer
GODKENDT 05.05.2003
REFERAT 04/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 07.04.2003 KL. 15.15.
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup, afd.læge, overlæge, dr.med. Lene Wallin (LW),
overlæge Gunnar Lausten, overlæge dr.med. Jan
Pødenphant stud.med. Christopher Schäfer (CS),
stud.med. Simon Serbian, stud. med Agnieszka
Machnio, stud. med. Anders Hansen, stud. med Goran
Nadin Solih, stud med. Mads Kofod, stud. med. An-
ders Vej-Hansen, stud. med Lath Latif, stud. med.
Nis Beck Nielsen, ekspeditionssekretær Birthe
Brogaard (BB), sekretær Anna-Lise Lindahl (AL).
Afbud fra: Overlæge, dr.med. N.E. Bille-Brahe,
dr.med. Lars Laursen (LL), cand.med. Mette Mark-
lund (MM), stud.med. Lotte Colmorn, overlæge,
dr.med. Rigmor Jensen, overlæge Poul Helkjær, over-
læge dr. med. Steen Larsen, overlæge Thomas Lind,
afd.læge Bjørn Lind, Overlæge Niels Bækgaard, over-
læge dr. med Anders Bødker, studentersekretær Nina
Løth, studentersekretær Marie Bønnelycke
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 03/2003: Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
a) Reception for nye læger afholdes onsdag d. 25. juni
2003. – Gode forslag til festtaler blev drøftet.
b) Orientering om brev af 17.03.03 fra ovl. Jan Bonde
omkring LL synspunkter ved eksaminationen i faget
”Den akutte patient” – JB inviteres til deltagelse i
næste KLU- møde.
c) P.g.a. meget  få tilmeldte til Lærermøet  d.
09.04.03 foreslår formanden, at mødet aflyses. Ud-
valget drøftede, hvorvidt der kun skulle afholde et
læ.møde pr. semester. Næste lærermøde vil finde
sted onsdag d. 17.09.03 på KAS Glostrup.
4. Meddelelser fra studenterne: a)  Forslag til opret-
telse af "LKF" i Amtet er på trapperne. CS foreslår,at
der afholdes nogle møder omkring LKF, og at der
udarbejdes lister over, hvad der skal til for en nød-
vendig undervisning  med ”en deltager fra hvert spe-
ciale”. Jan Pødenphant og Gunnar S. Lausten delta-
ger i udvalgsarbejdet. – LKF-forslaget sendes til KU
og Klinikudvalgets budgetudvalg, idet det er en for-
udsætning, at der tilføres økonomiske midler.
Hepatitis-vaccine til de studerende vil koste ml. 650
og 1000 kr. pr. stud.. Til sommer vil der komme en
artikel i ”Ugeskrift for læger”, hvorefter KLU vil
vende tilbage til sagen.
5. Budgetudvalget: a) CS  oplyser, at indkøb af
undersøgelseslejer + diverse til LKF vil koste ca.
20.000,-kr.. b) Indkøb af printer til sekretariatet –
Godkendt. c) Indkøb af  9 pc´r til fordeling på Gen-
tofte, Glostrup og Herlev (ca. 54.000 kr.) – God-
kendt. d) Opdatering/justering af database ca. 6 tm
a` kr. 500,- pr. time – Godkendt.

6. Undervisningsplaner: a)10 sem. – bindende tilbuds-
undervisning. Afventer evalueringsskemaer retur.   b)
Semesterkøreplan udarbejdet. c) 11. sem . mikro-
skopi-hæfte. Studenterne har givet udtryk for, at de
gerne vil betale lidt mere for et hæfte i farver i
lighed med 1.udgave. - Pris undersøges hos
patologerne.
d) Udkast til procedure og praktiske oplysninger i
forb. med eksamensafholdelse og – hvad der skal
forefindes i eksaminationslokalet  er fremsendt til
eksamenskontorets godkendelse med henblik på ud-
sendelse til samtlige eksaminatorer. - Udvalget øn-
sker oplyst, hvorledes der udpeges censorer . BB
undersøger til næste møde.
7. Universitetssekretariatet: a) Der arbejdes med
færdiggørelsen af refusionsopgørelser for 2002 samt
forår 2003. b) Systemet med nøglebrik til  studenter-
lokalerne på KAS Glostrup vil først blive endeligt
taget i brug i E 2003. c) Procedure for ansættelse af
kliniske lærere er under revidering. Afventer SFM d)
Undervisningsmateriale til "lektionskataloget " er
godt igang med at blive indtastet  i SIS-systemet på
Universitetet - e) Generelle lokaleproblemer på alle
3 sygehuse skal løses.
8. Studienævn for Medicin: Referat nr. 2 af 04.02.03
omdelt.
9. Eventuelt: Overlæge, ph.d. Anne Haaber indtræ-
der i Kvalitets-udviklings-udvalget.
Mødet slut kl. 16.45. - Næste møde mandag den 5.
maj 2003 kl. 15.15
Referent: sekretær Anna-Lise Lindahl
REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
3. APRIL 2003 KL. 15.00
Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof.
Flemming Gjerris, institutleder Folmer Elling, over-
læge Kjeld Lyngborg, overlæge Henrik Permin, over-
læge Kjeld Kjeldsen, overlæge John Vissing, stud.
med. Usman kahn (13. sem.), stud. med. Shazia Rana
(10. sem), stud. med. Stinus Ancher (9. sem), Michael
Hejmadi (8. sem./RAS), stud. med. Niels Fuglede (8.
sem./RH), sekretær Rita Dalhammer, sekretær Lilli
Hansen, studentersekretær Louise Honoré, studenter-
sekretær Katrine Bjerggaard.
Fraværende: Overlæge Henrik Arendrup, over-
læge Helle Aggernæs, overlæge Michael Pedersen,
stud. med. Morten Vester-Andersen (12. sem.), stud.
med. Fatima Shah (11. sem), stud. med. Mette Lens-
trup (7. sem./RAS).
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt – med følgende ændringer:
Under punkt 3: Svaret fra Juridisk sekretariat æn-
dres til det ordrette:” Efter indførslen af lov om
patientforsikring, der trådte i kraft den 1. juli 1992,
er der ikke meget realitet i hverken sygehuslægers

eller medicinstuderendes personlige erstatningsans-
var, idet ansvaret for patientskader reelt alene på-
hviler sygehuset”.
Punkt 4 slettes.
3. Meddelelser fra formanden
Oplægget fra kontorchef Karsten Bech i Sundheds-
styrelsen om, hvorvidt turnusuddannelsen bør flyt-
tes fra den lægelige videreuddannelse til at være en
del af lægestudiet på universiteterne, har d. 12. marts
været behandlet af Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse. Rådet udtalte, at der ikke er pla-
ner om at overføre turnusuddannelsen fra den læge-
lige videreuddannelse til lægestudiet. Rådet gjorde
også opmærksom på, at der netop er udarbejdet en
ny målbeskrivelse og bekendtgørelse for turnus-
uddannelsen, som er et led i den igangværende re-
form af speciellægeuddannelserne. Turnusuddannelsen
efter de nye regler er endnu ikke startet. Planerne
om at afskaffe turnusuddannelsen er således arkive-
ret – i hvert fald for en tid.
4. Meddelelser fra studienævn mm - Intet.
5. Meddelelser fra sekretariatet
Studielederen vil indkalde til et stormøde på Panum
omkring den nye studieordning via klinikudvalgene
d. 24/4 kl. 15-17. Mødet er for alle interesserede.
Efterfølgende vil en gruppe, deriblandt studielederen,
tage på besøg på hospitalerne for yderligere at infor-
mere og drøfte eventuelle problemer.
Planlægningen af 6. og 7. semester ny studieordning
er i fuld gang. Sekretariatet kommer med et udspil
om, hvordan LKF skal planlægges. Der er stemning
for at kommunikationstræningen skal være en blok
af 2½ dags varighed, således at alle de studerende
kommer igennem på 8-10 dage. Blokken skal place-
res før klinikopholdet. Der kan opstå et kapacitets-
problem, hvis for mange studerende fra gammel
studieordning skifter til ny. Det bliver først afklaret
efter eksamen, hvor man kommer til at kende antal-
let af overflytninger. Kommunikationstræningen bør
foregå samlet på RH, for at have en veluddannet
arbejdsstyrke inkl. psykologer, mens den kliniske
færdighedstræning kan foregå i de respektive klinik-
udvalg.
Forslag til 6. sem. er sendt ud til høring. Det er 72
studerende i Klinikudvalget RH fordelt på 3 hold.
Som noget nyt er høringsmaterialet sendt ud på mail.
Der er endvidere sendt et brev ud med information
om dette.
Klinikudvalgene holder møde d. 11/4-03 med studie-
lederen om kapacitetsproblemer.
Læserummene og auditorierne ligner atter en svine-
sti pga. madrester, endvidere er der larm. Der opfor-
dres derfor til at folk rydder op efter sig selv og er
stille.
6. Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Der mangler en repræsentant fra 6. sem. ny
studieordning.  Det er svært at få repræsentanter til
klinikudvalget. De studerende opfordres til at del-
tage i Klinikudvalget til introduktionsforelæsningen.
Men da dette ikke har den store virkning, sendes der
derfor et brev ud til tutorer/undervisere om, at de
må hjælpe med at skaffe interesserede. 7. sem.: RH
mangler en repræsentant. Evalueringerne for efter-
året 2002 er blevet opgjort. Der er generel tilfreds-
hed med både klinikophold og klinikundervisning. -
Også med RH afd. U, der tidligere er blevet hårdt
kritiseret, men der er kommet ny tutor, som de
studerende er tilfredse med.
9. sem.: Anæstesi på BBH fungerer ikke optimalt,
både hvad angår det praktiske og undervisningen. De
studerende er blevet afvist på operationsstuerne,
fordi der var brandmænd, under uddannelse tilstede.
Noget af undervisningen er blevet flyttet og noget
andet aflyst.
7. Evt.
En studerende fra RAS gjorde opmærksom på, at de
havde et godt genoplivningskursus og ville derfor
vide, om studerende på de andre hospitaler har et
tilsvarende kursus. Der blev gjort opmærksomt på,
at alle har et genoplivningskursus, da dette er et
obligatorisk studieelement.
KAGE: John Vissing tager kage med til mødet den 8.
maj.
Referent: Studentersekretær Katrine Bjerggaard
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Studievejledningen
REGLER VED EKSA-
MEN

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 eksamensforsøg.

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

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

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

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

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

SYGEEKSAMEN
Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest
på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til Studie-
ekspeditionen. Sygdommen skal være dokumenteret
med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden, som
skal være Studieekspeditionen i hænde senest 3 hver-
dage 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 se-
nest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00. For
sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og tæl-
ler 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 afhol-
delse. Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,
vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksa-

men tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afle-
verer en gyldig lægererklæring.
Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt
en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sy-
geeksamen, skal du melde dig syg igen, og indsende
fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eks-
plicit angiver sygdommens varighed til også at om-
fatte tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers
standardformuleringer: "kortere varighed" respek-
tive "længere varighed" gælder normalt henholdsvis
14 dage og 1 måned.
Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en
eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågæl-
dende eksamen ikke som et eksamensforsøg.

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

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

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

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

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

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

VIGTIGT OMKRING
EKSAMEN

Følgende gælder alle studerende:
1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5
hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som
et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig).
Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal
du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmel-
dingen er rettidig.

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

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

Følgende gælder studerende som er
optaget fra sommeren 1994:
Gammel ordning:
Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller
senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år
efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer
på fase I senest 6 år efter studiestart.

Ny ordning af 2000:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.
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ORLOV, SEMESTER
FRI ELLER HVAD ?
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?

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

Orlov:
Har du brug for en pause fra studiet, er orlov måske
en løsning. Det er dog ikke sikkert, at orlov nødven-
digvis er den bedste løsning på dine studiemæssige
problemer, og det anbefales derfor, at du tager en
snak med en studievejleder, før du søger orlov. An-
søgningsskemaer til orlov fås på studieekspeditionen.
Ansøgning om orlov indsendes eller afleveres ved
personlig henvendelse sammen med fornyelsesdelen
af årskortet til studieekspeditionen på Panum Insti-
tuttet. Fakultetet vil herefter modtage besked, dog
skal du alligevel meddele dit klinikudvalg at du hol-
der 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 tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,

hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.
år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

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 valg-
berettigelse til de styrende organer i orlovsperioden.
Man kan ikke indstille sig til eller deltage i eksami-
ner eller prøver i et semester, hvor man har eller har
haft orlov.

SU og orlov.
Man har ikke ret til statens uddannelsesstøtte i
orlovsperioden. Uddannelsesstøtte, der er tildelt i
orlovsperioden, kommer ikke til udbetaling. Evt. for
meget udbetalt støtte skal tilbagebetales. Tilbage-
betalingen af statslån og statsgaranterede studielån
skal begynde ca. 1 år efter orlovsperiodens begyn-
delse. Hvis man på tilbagebetalingstidspunktet har

genoptaget studiet, kan man søge udsættelse med
tilbagebetalingen. Udsættelse sker automatisk, hvis
man har fået uddannelsesstøtte igen. Ellers må man
henvende sig til SU-styrelsen, Danasvej 30, 1910
Frederiksberg C. Vær opmærksom på, at der gælder
fribeløbs grænser for hvad du må tjene under orlov.
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.

Skal / skal ikke.
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.

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

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

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

Fase I / Bachelorordning
OBLIGATORISK
SEMESTERTILMELDING
TIL FASE 1, EFTERÅRS-
SEMESTERET 2003.
Tilmeldingsblanketter skal printes
ud fra

WWW.SUND.KU.DK/STUDIEINFO/
F_BLANKETTER.HTM

Sidste frist for tilmelding
for 2.-5. sem. er 10.juni 2003, og
for 6. sem. 18. juni 2003.
Alle tilmeldingsblanketter
afleveres i ekspeditionen 9.1.33b

RE-TENTAMEN I BASAL
HUMANBIOLOGI – SOM-
MEREN 2003
Studienævnet for Medicin har i samarbejde med
studienævnet for odontologi indstillet til Fakultets-
rådet, at den Odontologiske Studieordning og studie-
ord-ningen og eksamensordningen for den
lægevidenskabelige bachelor- og kandi-dateksamen
ændres med henblik på at indføre en re-tentamen i
Basal Human-biologi og Medicinsk Kemi i august.
Studienævnenes indstilling er nu godkendt af
Fakultetsrådet. Fakultetsrådets afgørelse vil kunne
ses på Internettets opslagstavle for Odontologi og
Medicin under 1. og 2. semester (www.sund.ku.dk/
studieInfo/F_Opslagstavl.htm).

Der vil således blive afholdt re-tentamen i Basal
Humanbiologi og Medicinsk Kemi den 19. august 2003.
Det vil sige, at:

· de studerende, der er startet på studiet pr. 1. fe-
bruar 2003 SKAL gå op til den  ordinære eksamen i
juni, men hvis de dumper, har de mulighed for at
tilmelde sig re-tentamen i august (jf. reglerne om
tilmelding til re-tentamen).

· de studerende, der har været tilmeldt denne eksa-
men i januar 2003 eller tidligere, har mulighed for at
VÆLGE om de vil til tentamen i juni eller august.
Dette gøres ved, at bekræfte med sin underskrift på
den fremlagte liste i Ekspeditionen (Fakultets-
gangen), hvis man ønsker at flytte sin tilmel-ding fra
juni til august.
Hvis du stadig ønsker at gå op til juni, skal du IKKE
foretage dig no-get!

Der vil, til tandlægestuderende, blive tilbudt ekstra
undervisning i form af op-gavecaféer i  august 2003
med henblik på denne re-tentamen. Tidspunkt for
afholdelse af opgavecaféerne kan ses på Internettets
opslagstavle for Odonto-logi under 1. og 2. semester.

Hvis du ønsker at gå til re-tentamen i august i stedet
for juni skal du henvende dig i Ekspeditionen, i
fakultetssekretariatet, senest den 2. juni 2003.

Med venlig hilsen
Michael Sørensen

Eksamenskontoret
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KARAKTEROPSLAG -
INTEGRERET (6.
SEMESTER - GAMMEL
ORDNING)
Resultaterne for denne eksamen offentliggøres IKKE
26. juni, som tidligere annonceret, men først den 30.
juni kl. 12.00

Mvh
Eksamenskontoret

OVERFLYTNING TIL 6.
SEMESTER NY STUDIE-
ORDNING.
Har du færdiggjort 6. semester eller påregner du at
gøre det dette år, så skal du overflyttes til Ny Studie-
ordning, med start på 6. semester enten i efteråret
2003 eller foråret 2004.

Studienævnet for Medicin har vedtaget at der vil
blive afholdt et opsummeringskursus i de fag der er
blevet gennemgået på de foregående 5 semestre på
den nye studieordning. Dette kursus vil Kun blive
afholdt august 2003. Dvs. uanset om du regner med
at blive overflyttet efterårssemesteret 2003 eller
foråret 2004, er den eneste mulighed for deltagelse i
kurset august 2003.
Det drejer sig om et fire ugers kursus i august måned
der vil bliver afholdt som en forelæsningsrække i
følgende uger:

Uge 32: Almen Patologi

Uge 33: Farmakologi

Uge 34 & 35: Genetik

Uge 36: Ekstraordinær Genetik
eksamen tirsdag d. 2. september

Genetik kurset bliver evalueret med en ekstraordi-
nær skriftlig eksamen på 4 timer. Der vil ikke være
en syge- og reeksamen efter den ekstraordinære ek-
samen, men derimod vil der blive afholdt ordinær
eksamen i genetik i uge 44. Det er endnu uafklaret
hvorvidt der ved afholdelsen af eksamen i uge 44 vil
være mulighed for syge- og reeksamen.

For Almen patologi og Farmakologi er der mødepligt
for tilmeldte studenter.
Fristen for dispensationsansøgning om overflytning
til ny studieordning og tilmelding til opsummering-
skurset er 1. juni 2003.
Blanket til tilmelding ligger på Fakultetets hjemme-
side under blanketter eller kan afhentes i studie-
ekspeditionen.

Har du yderligere spørgsmål så henvend dig i Studie-
vejledningen.

MIKROSKOPISK STUDIESALS
ÅBNINGSTIDER I FORÅRS-
SEMESTERET 2003.
Maj
02-05-03 Katrine 9-17 Demo 9-13
05-05-03 Christian 9-17 Demo 9-13
06-05-03 Christian 9-13 Demo 9-13
12-05-03 Christian 9-13
14-05-03 Urfan 9-13
19-05-03 Christian 9-13
21-05-03 Anna 9-13
26-05-03 Anna 9-13
28-05-03 Anna 9-13
Juni
02-06-03 Anna 9-13
04-06-03 Katrine 9-13 Demo
10-06-03 Urfan 9-13 Demo
11-06-03 Christian 9-13 Demo
12-06-03 Christian 9-13 Demo
13-06-03 Urfan 9-13 Demo
16-06-03 Karen 9-13 Demo

OSVAL I
Studiesekretær:
Studieekspeditionen bygning  9.1.33 B,
tlf. 35 32 71 59

MÅLSÆTNINGEN MED UNDER-
VISNINGEN/OPGAVEN:
Hovedformålet med OSVAL er at fremme en viden-
skabelig, problemorienteret tænkemåde hos alle stu-
derende og der i gennem fremme evnen til livslang
læring. Set i denne sammenhæng må OSVAL I be-
tragtes som en øvelsesopgave, hvor de studerende
skal erhverve og demonstrere en basal indsigt i vi-
denskabelig, problemorienteret tænkemåde og i fa-
serne i den videnskabelige arbejdsproces: Problem-
formulering, litteratursøgning, strukturering, data-
indsamling og analyse samt fremstilling af arbejdet.

Det er afgørende, at de studerende selv "producerer"
viden enten ud fra eksisterende data fra den viden-
skabelige litteratur eller ud fra egne originale obser-
vationer.

OSVAL I skal være et selvstændigt arbejde, hvor
hver enkelt studerende selv gennemgår alle
opgaveudarbejdelsens faser. Der er således tale om
en øvelse, som det er nødvendigt at gennemføre for
alle studerende, hvorfor egentlige gruppeopgaver ikke
kan komme på tale. Flere studerende kan imidlertid
samarbejde inden for et givet emneområde, men hver
studerende skal udarbejde en selvstændig opgave med
sin egen problemformulering.

EMNE OG VEJLEDER:
Ideer til emne og vejleder kan findes i dette emne-
katalog, der også kan hentes på Internettet: http://
www.sund.ku.dk/studieInfo/blanketter/med/
osval%20I/osvalnyordn_default.htm.
Hvis en studerende kan finde en vejleder, kan han/
hun også selv foreslå et emne udenfor kataloget.
Uanset om emnet er valgt helt frit eller efter kata-
loget, skal den studerende selv formulere den speci-
fikke problemstilling og i samråd med vejlederen
udarbejde en disposition for fremgangsmåden. Det
er en forudsætning for at gå i gang med opgaven, at
den studerende har en godkendt vejleder, som har
godkendt opgavens disposition.

Fremstillingen af arbejdet som hovedregel skriftlig i
rapport- eller artikelform. Andre fremstillingsmåder
kræver dispensation efter ansøgning fra OSVAL- ud-
valget.

Program for introduktionsundervisning kan findes i
lektionskataloget for 3. semester eller ved opslag på
3. semesters tavle i vandrehallen, så snart den fore-
ligger.

Ved introduktionsundervisningen den 5., 6., og 7
marts udleveres en fortrykt forside til OSVAL I.
På bagsiden af denne forside kan du læse nærmere
om retningslinierne for valg af vejleder og censor.
Forsiden med angivelse af bl.a. titel og vejleder,
afleveres i Ekspeditionen 9.1.33 B, i forårssemestret
senest d. 30 juni og i efterårssemestret senest d. 31
januar.

UNDERVISNING OG
UNDERVISNINGSFRI PERIODE:
Til OSVAL I er der i studieplanen afsat knap 5
semesteruger, hvor de studerende er fri for anden
undervisning. Disse semesteruger er placeret med 3
dage på 3. semester, to uger på 4. semester og to
uger på 5. semester.

På 3. semester er de afsatte 3 dage fordelt således,
at der de første to dage gives en mere formaliseret
undervisning som introduktion til arbejdet med
OSVAL I, mens en dag er afsat til institutbesøg og
selvstændigt arbejde i forbindelse med valg af emne
og vejleder.
Program for introduktionsundervisningen vil blive
oplyst ved opslag på 3. semesters tavle i vandrehal-
len, så snart den foreligger.

På 4. semester er der i foråret 2003 undervisningsfri
til OSVAL I enten i semesteruge 1+2 eller 3+4, såle-
des at den anden 2-ugersperiode er afsat til tidligt
klinisk ophold (se afsnit om tidligt klinisk ophold, i 4.
semesters lektionskatalog). I perioden hvor den stu-

derende  arbejder med  OSVAL I-opgave er der afsat
2 dage til kursus i Kommunikation og kliniske fær-
digheder (se afsnit om Kommunikation og kliniske
færdigheder i 4. semester, lektionskatalog).

På 5. semester er der i foråret  2003 undervisningsfri
til OSVAL I i semesterugerne 1 og 2 . I semester-
ugerne er dog afsat 2 dag til Kommunikation og
kliniske færdigheder.
Som en del af  kurset i Kommunikation og kliniske
færdigheder, er der desuden afsat 2 dage til hold-
fremlæggelse af OSVAL-opgaven umiddelbart før
afleveringsfristen af opgaven. – Se afsnit om Kom-
munikation og kliniske færdigheder i 5. semester,
lektionskatalog..

Den studerende har mulighed for selv og i samar-
bejde med vejlederen at tilrettelægge arbejds-
processen, dog vil det være tilrådeligt, at man reg-
ner med at benytte de sidste uger til afsluttende
bearbejdning af materialet, gennemskrivning af op-
gaven og planlægning af fremlæggelsen.

Hovedelementet i undervisningen er den individu-
elle vejledning, som vil finde sted i løbet af 4. og 5.
semester. Til vejlederen er afsat i alt 10 arbejdsti-
mer til arbejde med opgaven, herunder vejledning og
endelig gennemlæsning og bedømmelse af opgaven.

EVALUERINGSKRITERIER
Ved bedømmelsen af OSVAL I lægges der vægt på,
at den studerende demonstrerer en basal indsigt i
videnskabelig, problemorienteret tænkemåde og den
videnskabelige arbejdsproces' faser: Problemformu-
lering, litteratursøgning, strukturering, dataindsam-
ling, analyse samt fremstilling og kritisk vurdering
af arbejdet. Der lægges herunder afgørende vægt på,
at den studerende selvstændigt gennemgår disse fa-
ser i opgaveudarbejdelsen og således også selv "pro-
ducerer" viden ud fra eksisterende data fra den vi-
denskabelige litteratur og/eller fra egne originale
observationer.

Hvad angår omfang og akademisk niveau for den
således producerede viden tages der afgørende hen-
syn til, at OSVAL I må betragtes som en øvelses-
opgave med henblik på erhvervelse af en basal ind-
sigt. Opgaven skal således ikke være på et niveau
svarende til en videnskabelig tidsskriftsartikel.
Hovedelementet i undervisningen er den individu-
elle vejledning. Det er derfor et afgørende kriterium
for bedømmelsen af en OSVAL I-opgave, at den stu-
derende sammen med vejlederen løbende evaluerer
arbejdsprocessen.

Samtidig lægges der - netop for at fastholde den
studerende i den videnskabelige tankegang og arbejds-
proces under hele øvelsen - afgørende vægt på, at
opgaven disponeres og fremstilles i en form og et
sprog som svarer til videnskabelige artikler inden
for opgavens emne- og metodeområde.

Der vil derfor ved bedømmelsen blive lagt afgørende
vægt på, om opgaven opfylder følgende kvalitets-
kriterier:

1. En præcis og gennemarbejdet problemformulering
2. En systematisk indsamling af relevant litteratur
og evt. egne observationer
3. En klar og struktureret fremlæggelse af materia-
let
4. En omhyggelig og kritisk diskussion af materialet
og en passende konklusion
5. En korrekt litteraturliste
a. En kortfattet og sproglig koncis fremstilling in-
denfor ca. 10 maskinskrevne sider. Opgaven kan dog
fylde mere end 10 sider, hvis det er i overensstem-
melse med den sædvanlige form for videnskabelige
artikler indenfor opgavens emne- og metodeområde.

Der henvises i øvrigt til hæftet ”Grundlæggende råd,
vejledning og krav til opgaveskrivning” som kan kø-
bes i Panum Bogladen.

AFLEVERING OG EKSAMEN
Eksamen i OSVAL I skal være bestået før deltagelse
i 6. semesters eksaminer. Tilmelding til OSVAL-
eksamen sker på normal vis på Ekspeditionen
9.1.33B, eller over nettet. Den studerende vil efter
tilmelding til eksamen modtage nærmere informa-
tion om aflevering af opgaven, eksamen m.m.
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VI MINDER OM 1.
ÅRSPRØVEN !
Senest 2 år efter studiestart skal du
have bestået 1.års eksaminer.

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

Indtegningsbetingelsen til eksamen i OSVAL I er
bestået prøve i metodelære.

Studerende på 4. semester kan efter eget valg af-
holde eksamen i OSVAL I-opgaven på det aktuelle
semester. Opgaven skal i så fald afleveres 4 uger før
forårssemestrets udløb,således at resultatet af be-
dømmelsen af opgaven er meddelt Ekspeditionen
senest fredag d. 27. juni 2003.

Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag den 30 maj 2003, kl. 16.00

De studerende der afholder eksamen på 4. semester
skal kontakter overassistent Lisbet Jensen bygning
9.1.33 B, med henblik på holdsættelse til OSVAL-
fremlæggelse.

Studerende på 5. semester der indlevere deres
OSVAL-opgave skal resultatet af bedømmelsen være
meddelt Ekspeditionen Senest fredag d. 27 juni 2003.

Afleveringsfristen er derved senest:
Fredag d. 30 maj 2003, kl. 16.00

Erfaringen viser, at OSVAL I- opgaven bør færdig-
gøres senest på 5. semester – dette anbefales!

STUDERENDE PÅ 6. SEMESTER
Afleveringsfristen er senest:

Mandag den 5 maj 2003, kl. 16.00

De studerende der afholder eksamen på 6. semester
skal kontakte overassistent Lisbet Jensen, Ekspedi-
tionen, bygning. 9.1.33 B, med henblik på holdsættelse
til OSVAL fremlæggelse.

Afleveres OSVAL I-opgaven på 6. semester skal du
være opmærksom på, at du ikke får tilladelse til at
deltage i integreret eksamen, hvis din OSVAL I-
opgave ikke bestås.

OSVAL-opgaven afleveres i 3 eksemplarer. 1 eksem-
plar afleveres i OSVAL-sekretariatet, Ekspeditio-
nen, bygning 9.1.33B, 1 eksemplar afleveres til vej-
leder og 1 eksemplar afleveres til censor. Den stude-
rende skal selv sørge for at opgaven når frem.

OSVAL I fremlæggelsen den 28 og 29 april 2003 og
forgår inden aflevering af opgaven.
Fremlæggelsen er en træning i en mundtlig fremstil-
ling af et fagrelevant emne. Inden fremlæggelsen,
senest dagen før, skal den studerende aflevere re-
sume til underviser og det hold, som den studerende
er holdsat på. Resumet skal være på højst 250 ord og
skrevet så ikke- fagpersoner kan forstå det.

Ved fremlæggelsen skal den studerende på 7 minut-
ter fremlægge hovedtrækkene i opgaven, derefter
bruge 8 minutter til at diskutere opgaven og endelig
anvende 5 minutter til informativ evaluering (feed-
back) af faglærer og medstuderende. Fremlæggelsen
forgår på det hold, hvor den studerende er holdsat
men studerende fra andre hold må gerne deltage.
Bemærk; Fremlæggelsen inklusiv den studerendes
resume skal være godkendt før der gives karakter for
OSVAL opgaven.

Bedømmelsen af OSVAL I-opgaven sker i to tempi:
Den studerende giver en kort mundtlig præsentation
af opgaven. Denne fremlæggelse skal godkendes før
den studerendes vejleder og censor bedømmer den
skriftlige opgave.
Bedømmelsen af den skriftlige opgave sker med in-
tern censur og der give karakter efter 13-skalaen.
Opnår den studerende ikke karakteren 6 eller der-
over, er opgaven ikke bestået, og den studerende får
derpå 4 uger til at omarbejde den skriftlige opgave
med henblik på ny bedømmelse.

En bestået OSVAL I er en
forudsætning for eksamensdeltagelse
på 6. semester.

Basal humanbiologi, TAS og
cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi,
TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2
studieår

Overholder du ikke denne tidsfrist vil
konsekvensen være udskrivning fra

medicinstudiet.

Henvend dig straks til
studievejlederne hvis der er risiko for
at du kommer ud i sådanne problemer!

Fase II
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER

Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser 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 afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

ALLE TURNUS-
SØGENDE MEDICIN-
STUDERENDE
Der findes nu en hjemmeside, hvor du kan læse eva-
lueringer af turnusafdelinger udført af turnuslæger.
Derudover kan du angive dit prioriteringsønske og se
hvor andre søger hen.
Derved får du en realistisk indsigt i, hvor du kan
komme hen med dit turnusnummer.
Så snart du har ændret din prioritet, kan du se resul-
tatet, og hvilket nummer du har i det amt du søger.

Gå ind på:

www.turnus.nu

når du har modtaget dit turnusnummer.

Mellem alle der deltager og angiver deres prioritet
til gavn for andre studerende, trækkes der lod om et
Littmann stetoskop.

mvh
Lars-Gustav Nielsen, Turnuslæge

MEDICINHISTORISKE
FORTÆLLINGER
Seminar med udgangspunkt i Birgitte Rørbyes post-
humt udgivne disputats: Mellem sundhed og sygdom.
Om fortid, fremskridt og virkelige læger. En narrativ
kulturanalyse (Museum Tusculanums Forlag 2002)

Birgitte Rørbye analyserer medicinhistorikeres be-
skrivelser af danske læger fra 1500 til 1800 ud fra et
folkloristisk udgangspunkt. Er den såkaldte narrative
kulturanalyse et nyttigt redskab for
forståelse? Er der mulighed for andre fortællinger
om lægen i historien? En række folklorister, etnolo-
ger, historikere og læger vil indlede diskussionen af
den disputats, der aldrig blev forsvaret pga. Birgitte
Rørbyes alt for tidlige død i 1998.

Studietilbud
Torsdag den 22. maj 2003

Kl. 13.00 - 17.30
Afdeling for Medicinhistorie /
Medicinsk Historisk Museum

Bredgade 62, 1260 København K

Korte oplæg fra:
Anne Leonora Blaakilde, folklorist (Gerontologisk
Institut) ,Gerda Bonderup, historiker (Århus Univer-
sitet), Albert Gjedde, læge (PET centret og Århus
Universitets Hospital), Henning Kirk, læge (senior-
konsulent), Mads Mordhorst, historiker (Handelshøj-
skolen i København), Lene Otto, etnolog (Køben-
havns Universitet) og Thomas Söderqvist, medicin-
historiker (Københavns Universitet)
Derefter fri diskussion

Af hensyn til serveringen i pausen skal vi have til-
melding senest tirsdag den 20. maj til Charlotte Ploug,
Afdeling for Medicinhistorie / Medicinsk-Historisk
Museum, Bredgade 62, DK 1260 København K (eller
e-mail cp@mhm.ku eller tlf. 3532 3821)

Arrangører: Afdeling for Medicinhistorie / Medicinsk-
Historisk Museum, Forum for Tværfaglig Medicin-
historie, Institut for Arkæologi og Etnologi, Museum
Tusculanums Forlag

Ved seminaret vil Museum Tusculanums Forlags bø-
ger kunne købes til nedsatte priser



8

Annoncer

KØBES BILLIGT:
Warberg, Human fysiologi
Ring/skriv: 51920580

SÆLGES :
Medicinsk kompendium 15. udgave sælges for
2200 kr.
Telefon nummer : 26562578.

KØB LIDT BILLIGE BØGER, SÅ
ER DER RÅD TIL EN LÆN-
GERE REJSE.
Kirurgisk Komp. lommebog, som ny kr. 300 (428)
Kirurgisk Komp. 2.udg. som ny      kr.2000 (2995)
Sobotta, Atlas histology, som ny        kr. 250
Basal og klinisk mikrobiologi 1. udg.   kr. 200
Pocket atlas of Ophtalmology, som ny    kr. 150
(270)
Physiology, B. and Levy, 3rd ed. som ny kr. 200

Ring eller SMS til Thomas 2874 1821

FÅ DIN HUSLEJE BETALT I
AUG.
Vi er et par Karen 23 og Peter 25, som begge
læser medicin i Århus. Vi skal i perioden 4. - 29.
august deltage i “Tropemedicinsk Kursus” på
Panum, og efterlyser derfor et sted at bo i denne
periode - vær/lejl. Vi er ikke-rygende og skal nok
passe godt på dit vær/lejl. Kontakt os på
pvkrogh@yahoo.dk eller tlf 86146332

FORSØGSPERSONER SØGES
TIL UNDERSØGELSE AF
HORMONVIRKNING AF CRE-
MER.
Raske yngre mænd ønskes til undersøgelse på
hudafdelingen på Bispebjerg Hospital i maj og
begyndelse af juni 2003.

Undersøgelsen går ud på at undersøge
om der er en hormonvirkning af de indholds-
stoffer der bruges i cremer.

Deltagelse i undersøgelse indebærer at
man møder 12 gange på afdelingen. Endvidere
oplægning af venflon (et lille rør) i blodåre på
underarmen, dog kun to gange i løbet af to uger,
indsmøring af krop med creme og udtagelse af
blodprøver.

Der gives 1500,- kr i honorar for delta-
gelse i forsøget.

Forsøget er godkendt af Den Videnskabs-
etiske Komite.

Hvis du er interesseret, så kontakt hur-
tigst muligt:
Læge Nadeem R Janjua,  Civilingeniør Brian
Mogensen
Lægesekretær Else Larsen
Professor dr. med. et pharm. Hans Christian Wulf
Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital
Telefon  35 31 60 06, 22 46 24 10, 35 31 62 73

BYTTELEJLIGHED
ÅRHUS TIL KØBENHAVN

Da jeg flytter til København for at færdiggøre
mine statskundskabsstudier, er jeg interesseret
i en lejlighed, delelejlighed eller værelse i Kø-
benhavn K, Ø, N, V eller Frederiksberg. Lejen
må ikke overstige 3000 kr.

Haves i Århus: Lys og attraktiv 2-værelses lejlig-
hed på 60 m2 med lille altan, centralt placeret,
tæt på Universitetet og Handelshøjskolen. Køk-
ken og bad fremstår som nyt, trægulve, fri
vaskekælder og stor gårdhave. Perfekt delelej-
lighed. Leje pr. måned 3700 kr. inklusiv forbrug.
Kan kun overtages i forbindelse med bytte.

Indflytning 1. juli.

Thomas 2972-7685 eller e-mail
thomasebdrup@hotmail.com

BILLET TIL LÆGELØFTE
SØGES!
Er der en venlig sjæl der kommer til at have en
billet til overs til sommer, så henvend dig ven-
ligst til mig.

Carina: 21910088/38889885

HAR DU LYST TIL AT AR-
BEJDE MED FORSKNING DET
NÆSTE ÅR ?
Skolarstipendiat på gynækologisk afdeling.
På gynækologisk afdeling 537, Hvidovre Hospi-
tal søger vi en stud med, som har lyst til at
hjælpe os med at opgøre effekten af medicinsk
behandling ved spontane aborter.
Du vil under supervision få dit eget ansvarsom-
råde og vil få erfaring med ultralydsskanning af
tidlig gravide,  journalgennemgang, udformnin-
gen af spørgeskemaer, database, resultatopgø-
relse og fremstilling af publikation.
Du kan forvente af blive medforfatter på 1-2
publikationer og vil kunne gennemføre OSVAL
II opgave. Erfaring med databaser er en fordel,
men intet krav
Forventet start 1. september 2003. Ansættelses-
periode: 1 år. Løn: 10.000 per måned.

Interesserede bedes henvende sig snarest til:
Overlæge, dr. med Lisbeth Nilas
Gynækologisk afdeling 537, Hvidovre Hospital
Tel: 36 32 26 09, mail: lisbeth.nilas@hh.hosp.dk

PRÆSENTERER
Deltagerne er på plads og kameraerne
snurrer. Big Mother er årets største
mediebegivenhed overhovedet. MOK
giver dig i 12 uger eksklusiv mulighed
for at følge med i de mest dramatiske
intriger og mindst intime detaljer når
kendte læger isoleret fra omverdenen
blotter både sjæl og krop.

Her er højdepunkter fra DAG 9 i
Big Mother huset:
Peter Q vågner som den første og starter den dejlige
morgen med at tage en velfortjent flaske kold Riesling.
Jørgen og Kamal er uenige og kaster sig hovedkulds
ud i den niende af mange politiske diskussioner.
Husets deltagere chokeres da Lars vågner så sent at
han ikke når at få sin morgenkys.
Peter L betror Jørgen at han savner sin psykiatri,
men Jørgen er god til at trøste og efter få minutter
er Peter L "helt klar igen".
Niels og Jesper spiller Defender of the Crown på
C64. Jesper vinder og kalder Niels for en dårlig ta-
ber, hvilket Niels ikke umiddelbart kan afvise empi-
risk.

Alle i huset bliver enormt forskrækkede da Arne gri-
ner, men Niels kan berolige alle i kraft af sin store
viden på feltet.
Dagens vigtige udfordring for Big Mother deltagerne
er at appendektomere med bind for øjnene. Det er
Pernille god til, men Søren snyder – og derfor får
deltagerne intet privatliv.
Hen på eftermiddagen opstår der nærmest
tumultagtige scener da Nils og Ralf vil stå på hænder
samtidig. Konflikten løses dog i al fordragelighed.
Nils får lov at stå først.
Kl. 17.04 (ca) ryger Jesper en stille fest-banan, mens
Nils kigger nærmere på den skjulte kamera-installa-
tion i ovnen.

Samtidig taler Kamal og Peter Q om hvor svært det
er at lægge to og to sammen i dagens Danmark.
Til aften laver Arne en super lækker gang kartoffel
blinis med fjordrejer og creme double, hertil Chianti.
Lars leger kokke-elev.
Under middagen forsøger Søren at blive venner med
Peter L.
Efter et par flasker vodka bliver stemningen maoi-
stisk, 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 nikotingul neglelak, så mens de andre deltagere
sover sniger de sig ind og lakerer Ralfs tæer nikotin-
gule.
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
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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.

PERMANENTHOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALETS
NEONATALKLINIK
Afd 5023 søger 3 børneventilatører
Vi søger vi 3 (børne) - ventilatører, til oplæring og
vagttagning fra maj måned.
Med mulighed for evt. at starte lidt senere
Arbejdet: Vi dækker vagter alle ugens dage, primært
aften og nattevagter. Holdet har ikke dækningspligt
for de tilbudte vagter, dog er der efter endt vagt-
binding ét min. antal vagter på 4 vagter pr. måned.
Vi arbejder i afdelingens tre specialteams (neuro, hjerte
og kirurgisk team) og passer således både de tre teams
specialbørn, samt præmature, børn af  mødre med
diabetes, asfyksi-børn etc.
Vores opgave består i selvstændig pasning af typisk
2-4 børn med alt hvad det indebærer af pleje, forældre
kontakt, stuegang, blodprøve-tagning etc.

STUD. MED’ER SØGES
til projekt-arbejde resten af 2003-05-12
Copenhagen Trial Unit, Center for Klinisk Interventions-
forskning på Rigshospitalet søger arbejdskraft til op-
følgning af et forskningsprojekt med hjertepatienter.
Arbejdet består i opsporing og kopiering af journaler fra
de inkluderede patienters efterfølgende indlæggelser.
Journalkopierene skal hentes på H:S hospitalerne og
på sygehusene i amtet.
Du bliver grundigt sat ind i arbejdet og vist til rette på
hospitalerne.
Din arbejdstid bestemmer du selv, men gerne 15-20
timer om ugen – udelukkende i dagarbejdstid.
Arbejdet honoreres på timebasis med SPV-dagløn =
114,28 kr/timen
Henvendelse til projektkoordinator Jette Petersen, af-
snit 7102, Rigshospitalet, tlf.nr. 3545-7171, e-mail:
jvp@ctu.rh.dk

SOMMERFERIE-VAGTER
Vagtbureauet er i gang med markedsføring af FADL
vagter til afløsning på hospitaler og plejehjem i som-
mermånederne
Hvis du planlægger at tage vagter i sommerferien,
f.eks. når du er hjemme på ferie, kan vi hjælpe med at
formidle dette arbejde.Der er grundlæggende to for-
skellige måder, hvorpå du kan skrive dig op til sommer-
arbejde gennem FADL· Løse vagter (lige som i re-
sten af året)Det er typisk de samme hospitaler og
plejehjem, som bruger os hele året, der bestiller vagter
på denne måde.
Du kan skrive dig op til vagter både via Københavns
vagtbureau, Odense og Århus vagtbureau på denne
”sædvanlige måde”· Ferieafløsning i en
periodeLige fra få dage til flere ugerDet er typisk insti-
tutioner, der ligger lidt længere væk fra de store byer,

DIVERSE INFORMATIONER
FRA FADL’S SEKRETARIAT
FADL’s LÆGEVIKARKURSER
ORTOPÆDKIRURGI
DER ER STADIG LEDIGE PLADSER PÅ FADL’s KUR-
SUS I ORTOPÆDKIRURGI. Som tidligere annonceret
i MOK afholder FADL den 20. 21. maj kursus i ortopæd-
kirurgi kl. 17.00.-21.00 Tilmelding samt nærmere infor-
mation findes på www.fadl.dk/hf - under kursus.
MEDICIN
Den 4. – 5. juni 2003, fra kl. 17.00 til kl. 21.00 afholdes
kursus i MEDICIN FOR KOMMENDE LÆGEVIKARER.
Sidste tilmeldingsfrist er den 28. maj 03. Tilmelding
samt nærmere information findes på www.fadl.dk/hf -
under kursus
KITTELLOMMEGEJL:
FADL har i øjeblikket skaffet EKG linealer, foldere for
avanceret genoplivning samt foldere for Akut Koronart
Syndrom hjem, som kan afhentes gratis på sekreta-
riatet på Panum.Kender du til andre ”lækre” kittellomme-
ting, som du mener vi skal skaffe hjem til glæde for
dine medstuderende, så skriv til alundh@stud.ku.dk.
Sigurds og Sandøes kliniske elektrokardiologi
Nu er det ved at være sidste chance, hvis du ønsker
at gøre brug af  FADL’s fantastiske medlemstilbud.
Sigurds og Sandøes kliniske elektrokardiologi med til-
hørende Klinisk EKG-atlas  sælges kun frem til den 15.
maj år 2003.  Derfor benyt dig af denne enestående
chance. Bogen kan købes på sekretariatet og betales
kontant kr. 450,00 og tilbuddet er gældende for alle
FADL-medlemmer.

”DREAM-TEAM”
FADL mangler vagttagere på alle hverdage for tiden,
og nå vi ikke kan dække de bestillinger vi får fra
hospitalerne, begynder hospitalerne at bestille andre
steder – og denne onde cirkel medfører at der bliver
mindre arbejde til alle jer i sommerferien..... Derfor:
Hvis du kan hjælpe os den næste tid med at holde
hjulene i gang, så belønner vi dig med første prioritet til
15 vagter i juli og august...
Vi skal ha’ dækket dag, aften og nattevagter på alle
hverdage – og dette belønnes som følger:
Ø Dagvagter, hverdage 3 points
Ø Aftenvagter, hverdage 1 point
Ø Nattevagter, hverdage 2 points
Ø Nattevagter, søndage 1 point
Points kan optjenes i maj og juni måned og kun ved
løse vagter – ikke på hold eller ved dispensations-
aftaler....
Alle vagttagere med 25 point optjent i disse måneder
vil stå øverst på listen til ialt 15 vagter i sommerferien
(juli og august) fordelt på dag/aften og nat...
Vi håber meget på din hjælp i eksamenstiden (maj og
juni) , så vi kan fortsætte med at udbyde vagter til jer
alle fremover...
Har du spørgsmål eller kommentarer så skriv til SFK,
Kristine Sarauw på ks@fadl.dk.
Dream-team ordningen kører fra og med onsdag den
7/5 til og med mandag den 30/6 2003.

og som ikke bruger os gennem resten af året, der
ønsker at bestille ferieafløsning på denne mådeHvis
du vælger at tage løse vagter, så er din transport
betalt som sædvanligt, og de institutioner, der normalt
stiller vagtværelse til rådighed, gør det selvfølgelig
også i sommerperioden.Men ved ferieafløsning hos
sæson-kunder kan der være tale om, at du selv skal
kunne finde et sted at bo, og din transport bliver ikke
betalt af kunden (men kan trækkes fra i skat). Hvis du
er interesseret i denne type sommerarbejde, kan du
lige sende os en mail på ks@fadl.dk.Skriv hvor og
hvornår du vil tage sommerferievagter, så forsøger vi
at finde noget arbejde...

Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med afdelin-
gens laboranter, sygeplejersker og læger, desuden
deltager vi i afdelingens sociale arrangementer.
Kvalifikationer: 350 VT timer.
Godkendt VT-II kursus, ellers skal du tilmelde dig først-
kommende kursus.
Ventilatør med neonatalerfaring foretrækkes, men er
ikke et krav da grundig oplæring vil finde sted.
Krav: De første 4 måneder du er på holdet skal du min.
tage 32 vagter, ca. 8 vagter pr måned, derefter 4
vagter pr måned. Er du på 12 sem. Og har optjent 500
timer i afdelingen, kan du gå ned til 2 vagter pr måned.
Det er således et godt hold at være på når man læser
til eksamen.
Oplæring: 5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra
afdelingen(4 nattevagter, 1 aftenvagt)
1 ulønnet følgevagt med laborant(dagstid)
2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra
afdelingen(som regel 1 nattevagt og 1 aftenvagt)

FADL’s pétangue-turnering.
Kridt skoene og mød op til sommerens FADL- pétangue-
turnering
Fredag den 20. juni, kl. 13.30 til den lyse morgen.(Lang
fredagsbar)
Turneringen løber af stablen på græsplænen bag Stu-
denter-klubben,  under denne fantastiske turnering
sørger FADL for lidt mundgodt og skummende koldt
FAD(Ø)L.
Turneringen er  åben for 32 hold. Hvert hold skal be-
står af 3 medlemmer, som selv skal medbringe et sæt
pétangue-kugler.
Find et vindernavn til dit hold og tilmeld holdet på
følgende mailadresse: ap@fadl.dk eller le@fadl.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER MANDAG DEN
2. JUNI.
Hilsen fra FADL’s sekretariat
Anette og Linda
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Basisgrupper

Studenterpræsten præsenterer følgende ar-
rangementer i den kommende tid:

Du kan nå det endnu:

„Funebariet“
 – en forårsudflugt til Danmarks eneste per-
manente begravelsesudstilling.

Få fx svar på følgende spørgsmål: Hvorfor
hedder det en rustvogn? Hvordan sikres, at
asken ikke bliver forbyttet? Hvad er ligsyn?
Hvorfor skal der skrives dødsanmeldelse?
Hvem er begravelsesmyndigheden? Hvorfor
benyttes ligklæder? Hvad må den døde få
med i kisten? Hvorfor er kisten hvid? Hvad
foregår der på krematoriet? Hvilke krav stil-
les til en urne? Hvor må asken spredes?

Der vil være et oplæg om udstillingen og
efterfølgende mulighed for at drikke en kop
kaffe eller en øl og få en snak på en café i
nærheden.

Tid: Onsdag den 14. maj, kl. 14.00- ca. 16
Mødested: Funebariet, Nikolaj Plads 27, 1067
København K

„Nattergalen og frøen. Eller forholdet mel-
lem teknologisk medieret videnskab og reli-
gion set udfra Bruno Latour“
Debataften med professor dr. phil. (SDU)
David Favrholt og studenterpræst ved DTU
Jørgen Bo Christensen. Arrangeret af „Fo-
rum for Eksistens og Videnskab“ (FEV)

Med udgangspunkt og støtte i matematike-
ren og videnskabsfilosoffen Bruno Latour vil
Jørgen Bo Christensen fremføre en model
for forholdet mellem videnskab og religion.
Grundlaget for denne model er 1. Latours
kritik af dikotomien mellem natur og kultur,
herunder kritikken af den erkendelses-
teoretiske subjekt-objekt tænkning 2. Latours
begreb om netværket og endelig 3. Latours
medieringsbegreb. Undervejs vil der også
blive gjort nogle bemærkninger om Latours
ontologi med sideblik til Michel Serres og
H.N Whitehead.
Som oplæg til en diskussion vil Prof. dr. phil.
David Favrholdt kritisere Bruno Latours
videnskabsfilosofi og den sociale konstrukti-
visme i almindelighed.

Tid: Ti 20. maj kl. 19.30
Sted: Teolkælderen, Købmagergade 44, over
gården

OBS! Sommerfesten den 20. juni er blevet
forvandlet til en tur i Dyrehaven den 15. juni.
Nærmere oplysninger følger her og på vores
hjemmeside:

www.sund.ku.dk/praest

Her kan du også læse meget andet om vores
daglige arbejde, læse præstens prædikener,
få oplysninger om, hvad man skal gøre, hvis
man skal giftes, synge med på ugens salme
mmm.

Studenterpræsten står til rådighed for per-
sonlige samtaler. Han træffes på kontoret
på Panum, lokale 15.2.1, tirsdag 10-12 og tors-
dag 12-14. OBS! Studenterpræsten er på kur-
sus i uge 19 (5.-9. maj) og er derfor ikke på
kontoret, men han kan træffes efter aftale;
ring på 35 32 70 94 / 20 46 41 93 eller send en
mail til pnh@adm.ku.dk.

KÆRE MOK
Vi har igennem mange år nydt godt af muligheden for at annoncere gennem jeres glimrende tidsskrift. Til
alt held går dette samarbejde begge veje, sådan at I har muligheden for at søge en såkaldt bevilling hos os.
Sidst dette skete, resulterede det i indkøbet af et stk. højteknologisk isenkram, et såkaldt digitalkamera
af fineste kvalitet. Dette var helt i overensstemmelse med Husgruppens interesser, da der i Studenter-
klubbens regi leveres en stor mængde billedmateriale til MOK.

Hensigten med det indkøbte kamera var, at kunne levere billeder af bedre kvalitet end det foregående til
stor glæde for MOK’s læsere. Dette er nu ”tydeligvis” sket.

Vi vil nu minde den mere teknik-liderlige og knap så tænksomme del af MOK-redaktion, at der i det
kommende regnskabsår vil være mulighed for at søge Husgruppen om penge til et nyt trykkeri!

På vegne af Husgruppen

Johan P. og Allan V.

DYKKERTUR TIL LYSEKIL
Årets højdepunkt! Vi gentager succesen og invite-
rer til 8 dages dykkertur til et af Nordeuropas
allerbedste dykkersteder: Lysekil, 70km nord for
Göteborg. Der dykkes langs stejle klippevægge
beklædt med hvide søanemoner, langs skrånende
skrænter med 1000vis af kæmpestore jomfruhum-
mere, hummere og andet godt fra havet (evt. en
enkelt haj…ja, det er ikke engang løgn).
Dykning i Lysekil stiller dog visse krav til dykkerens kunnen, hvorfor turen kun er åben for AOW,
CMAS** eller tilsvarende. Er du i tvivl om du er erfaren nok til at tage med så send os en mail eller
ring.

Turen strækker sig fra lør. 19. juli. til lør. 26. juli (begge dage inkl.) med infomøde tor 17. juli kl.
16-17 og madinkøb om fredagen. I Lysekil bor vi i lejet sommerhus.
Vi regner med, at alle deltagere får mindst 10 dyk hver. Max. antal deltagere på turen er 8.

Prisen for turen, inkl. al transport, udstyr m.m., men eks. mad: 3600kr.
Med eget ABC-udstyr, komplet dragt og bly: 3300kr.
Med eget udstyr bortset fra flaske: 3100kr.
Med komplet eget udstyr: 2850kr.

Tilmelding til turen lukker tir. 20. maj. Kun 3 pladser tilbage !

Advanced Open Water - Fortsætter dykkerkursus

4 dage på Kullen i Sydsverige, hvor du bliver en suverænt bedre dykker samtidigt med, at du
oplever pragtful dykning.
Vi bor på campingplads og transporterer os rundt i biler.

Tor 17. juli kl. 17-19: Info, teori og bogudlevering på Panum
Søn 27. juli kl. 16-19: Teori på Panum
Man 28. juli - tor 31. juli (Begge dage inkl.): Dykning m.m. på Kullen

Sjove lærerige dyk kombineret med en ferie i den skønne svenske natur.
Er du Open Water dykker, CMAS* eller tilsvarende er dette turen for dig! Har du ikke dykket et
stykke tid er det alle tiders chance til at få genopfrisket din grundviden om dykning, få lavet en del
dyk og få lært noget. Utallige gode oplevelser og generel god stemning gør endvidere at vi altid har
et kanon fællesskab (på turen og senere……)

Pris: 2750kr. (inkl. transport, dykning, udstyr, undervisningsmaterialer m.m. samt LOGI på
Kullen og et PADI NITROX kursus!) men eks. mad

Tilmelding til kurset lukker tir. 20. maj. OBS ! Kun 6 pladser !

Tilmelding, Indmeldelse i PUC m.m.

For tilmelding til et arrangement sendes en mail til info@puc.nu med flg. opl.: Navn, addresse, e-
mail, tel.nr (både hjem og mobil), fødselsdato, forventet afslutning af studie, højde, vægt, sko. nr.
(til udstyrsleje), certifikattype og antal dyk. Samtidigt indbetales depositum på 600kr (både Lyse-
kil og AOW) på PUCs konto i Skandia Banken:
Reg: 6610 Konto: 1764975

OBS at tilmelding til et arrangement kun er gyldig med betalt medlemskontingent for år 2003
(350kr) og depositum på 600kr. For evt. indmeldelse i PUC se www.puc.nu. Indmeldelsesgebyr
udgør 50kr. Depositum tilbagebetales ikke. Restbeløb kan kun refunderes ved lægeerklæring
visende uegnethed til dykning.

Restbeløb skal være PUC i hænde senest tir 1. juli. (både Lysekil og AOW)

Mere info kan fås ved henvendelse på info@puc.nu eller
29729782 (Chritsian, Formand) og 51924156 (Erik, Næstformand)
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STUDENTER-

KLUBBEN

Hermed indkaldes til
Studenterklubbens 21. ordinære

generalforsamling

Mandag den 2. juni 2003 kl. 1700

i Studenterklubben

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab & budget
6. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter
7. Valg af revisor, hvoraf den ene skal være stats-
autoriseret
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Forslagene kan lægges i Studenterklubbens hvide
postkasse i Studenterklubben.

Har du lyst til at høre om Studenterklubben på et
mere overordnet plan, diskutere Studenterklubbens
formål og om hvordan de opfyldes eller kritisere (ris/
ros) Husgruppen, der står for den daglige drift, så kig
ind den 2/6 og få kaffe og kage med os.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Jacob Rasmussen & Bo Gregers Winkel

BAMSEHOSPITALSMØDE
PÅ FREDAG!
På fredag d. 16. maj er der igen
Bamsehospitalsmøde, for alle
bamselægerne. Det er ved at være
tid til at få styr på det sidste, før
eksamenslæsningen for alvor slår
ned på os alle. Vi mødes på plænen
klokken 16, og efter alt det
formelle tænder vi op for grillen,
for dem der har lyst til at blive og
spise  - og hvem har ikke det?

VINDERENE AF 3OM1’S
”TIP EN 13’ER”:
Af de 15, der havde svaret rigtigt på alle 13 spørgs-
mål, blev en udtrukket ved lodtrækning til vinder af
et stetoskop fra stetoskop.dk, og 10 blev udtrukket
til vindere af 10 ortoskoper også fra stetoskop.dk.
Alle vinderne ønskes tillykke af 3om1! Vinderne var:

Af et stetoskop:
Rasmus Huan Olsen (København)

Af ortoskoperne:
Mette Morre Pedersen (Århus)
Hanne Vollstedt (Odense)
Karsten Gjessing Jensen (København)
Christina B. Reisenhus (Odense)
Steen Buch (København)
Rune Lolk (Århus)
Susanne Brogaard (Odense)
Klavs Petersen (Århus)
Jakob Grauslund (Odense)
Jon Andersen ( by: ???, kontakt 3om1 i din by!)

Denne konkurrence var sponsoreret af Stetoskop.dk

Med venlig hilsen
3om1

VB-Ekstra
LÆGESEKRETÆR-
VIKARIAT I SOMMER-
FERIEN.
Kvindelig student (M/K) søges til arbejde som
lægesekretær med sygeplejerskeopgaver i perio-
den 14/7 til 22/8-03.

Arbejdssted: Almen praksis på Frederiksberg.

Arbejdstid: Hverdage i praksis åbningstid.

Krav: Min. 7. semester, skal kunne dække hele
perioden.

Ansøgning: Senest 22. maj til Vagtbureauet.

Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.

LÆGEMIDDELKATALOG
2003 er kommet

kan afhentes af alle fase 2
medlemmer på VB!

Annonce
Studenter medhjælp med flair for
litteratur søgning søges til
vedligeholdelse og opda-tering af
data base om gravides kost

Hvem er vi:
 Vi har i en årrække beskæftiget os med betydningen
af kvindens kost under gravidi-teten for barnets og
hendes eget helbred. Vi har brug for en til at hjælpe
os med en litteratur da-tabase, som vi har opbygget
omkring emnet. Vi er i besiddelse af over 6000 tu-
sind artikler på om-rådet, og de er registreret i Re-
ference Manager.

Vi kan tilbyde:
et arbejde der omfatter litteratursøgninger, tekst-
behandling og mere rutinepræ-gede opgaver. Det vil
i snit bestå af 4-5 timer fast om ugen, om end lidt
vekslende, mere når der er behov for det (flexible
arbejdstider).

Vi forventer at du har let ved at beskæftige dig med
computere og at foretage søgninger på net-tet. Det
vil være en stor fordel, hvis du også har interesse for
forskningsemnet  –  ligesom det na-turligvis er vig-
tigt at du er omhyggelig og samvittighedsfuld i dit
arbejde.

Send gerne en mail eller et brev om motivation og
om hvor langt, du er på studiet, og et par ord om dig
selv.

Sjurdur F Olsen, dr.med.
Forskningsgruppe for maternel

ernæring
Center for Epidemiologisk

Grundforskning
Statens Serum Institut

Artillerivej 5
DK-2300 København S

sfo@ssi.dk
32 68 39 55
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