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Det sker i ugen 2003/2004

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 Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris . Abon-
nenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)

Denne uges forside: Husgruppen

Onsdag:
MOK nr 14, årgang 36 udkommer
16.00 GIM Generalforsamling
19.00 IMCC Månedsmøde i FADLs mødelokale

Torsdag:
20.00 IMCC U-land holder møde Ghana/
Bolivia projekter i St. Mødesal

Fredag:
11-24 Første Laaaaaaange fredag i klubben

Lørdag:
Meget ondt i håret
13-18 MSR holder Fagrådsdag

Søndag:
Evt. stadigvæk ondt i håret

Mandag:
Eneste dag for eksamenstilmelding på
Panum
12.00 MOK's DEADLINE
15.00 Intro for nye HG-medlemmer
16.00 Mandagsmøde i Klubben

Tirsdag:
Billetsalg til semesterfesten starter i
klubben
16.00 INFO-møde om ophold i Udlandet i
Dam-auditoriet
19.30 Kristne Medicnere holder hyggeaften

Denne redaktion

MOK
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Leder

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/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38
rh-klinikudvalget@rh.dk
Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid: Man-tor 8.30–14
Studentersekretærer: Anne Sansome og Katrine Bjerggaard

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post
Assistent: Hanne Thielsen
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk, Mikkel Westen og Mie-Ran Yoon
Træffetid: Mandage fra 10.00 - 14.00
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Anders Lander al21@bbh.hosp.dk   Onsdage 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
Sekretær Alice Rasmussen
Træffetid       Man-fre 10-14
Studentersekretær Nina Løth (7.-9. semester)
Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)

Styrende organer
PANUMPOSTEN
NYT FRA DET
SUNDHEDSVIDNESKABELIGE
FAKULTET
Læs alle nyheder på www.sund.ku.dk
vælg Nyheder/Presserum

Ulrik Meyer fra Rigshospitalet
bliver ny administrationschef på
SUND
Den 44-årige Ulrik Meyer tiltræder den 1. februar
2004 stillingen som administrationschef på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ulrik Meyer vil
indgå i et nyt ”direktionsteam” bestående af dekan,
prodekaner og den nye administrationschef, der sam-
men vil udgøre den øverste, daglige ledelse på Fa-
kultetet.

Ulrik Meyer er cand.scient.pol. fra Århus Universi-
tet i 1986 og har meget bred erfaring fra sin hidti-
dige karriere i Sundhedsvæsenet. Ulrik Meyer har
bl.a. haft ansættelser i Sundhedsministeriet og på
Hvidovre Hospital, været hospitalsdirektør på Sundby
Hospital og senest sekretariatschef og fungerende
centerdirektør på Rigshospitalet.

Fakultetet betaler 15,5 mio. kr. til
institutterne og bliver gældfrit i
2004
I 2003 har fakultetet betalt sin gæld på 12,7 millio-
ner kr. til rektor, og i 2004 afvikler fakultetet sin
gæld til institutterne af tilsvarende størrelse. Insti-
tutterne kan planlægge brugen af opsparingen over
flere budgetår, men skal redegøre for planerne for
brugen af pengene.

MOK & STUDIET
Så er MOK tilbage på banen igen. Jul,
nytår og eksaminer er nu overstået.
Mens de fleste venter på de sidste
eksamensresultater starter endnu et
semester. Fra MOK gik på juleferie,
har verden ikke stået stille. Vi har fået
en betænkning fra
strukturkommissionen om hvordan
Danmark skal samles i større enheder.
Men i medierne fremstår det som om
politikerne er ved at få kolde fødder, så
vi skal nok ikke forvente de større
ændringer indenfor den nærmeste
fremtid.

Den nye speciallægeuddannelse trådte i kraft 1. ja-
nuar 2004. Der er nu ”kun” 37 mulige specialer at
vælge imellem, når man har aflagt sin embedseksa-
men. Dem kan man læse mere om på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor de har formået
at lave detaljerede målbeskrivelser for samtlige spe-
cialer. Den længste er almen medicin på næsten 170
sider. På vores nye studieordning mangler der sta-
digvæk målbeskrivelser af en brugbar kvalitet. Det
kunne være at enkelte kursusledere burde kigge lidt
over skulderen på enkelte af de medicinske specia-
ler. Måske var der noget at lære.

Endnu en eksamensperiode er overstået, og endnu
en flok af læger er på vej ud blandt de voksnes ræk-
ker. De aflagde lægeløftet i Universitetets festsal i
fredags og fik oven i købet et par gode råd med på
vejen fra Dekanen. Husk at forske mens du arbejder
som kliniker. Det lader vi så stå…

Den orale eksamen
I løbet af december er der kommet en ny eksamens-
bekendtgørelse til høring. Der ikke umiddelbart meget
nyt i denne nye bekendtgørelse. Den er generelt
blevet sprogligt fornyet i forhold til den gamle, og i
høringssvaret fra vores fakultet er der da heller ikke
mange kommentarer. Og dog… Der er én markant
ændring i det bekendtgørelsesudkast, som er sendt
ud til høring, og vi vil her tillade os at trykke hård

juridisk tekst, selvom det kan virke som hård læs-
ning. For den utilpassede læser er den vigtige passus
fremhævet med fede typer:

§ 13. De mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Universitetet kan ved de mundtlige prøver be-
grænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige
grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bort-
vises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den
fornødne ro og orden i forbindelse med eksamen. Uni-
versitetet kan endvidere fravige bestemmelsen i stk. 1,
hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder
hvor hensynet til den studerende taler herfor.
Stk. 3. Lyd- og/eller billedoptagelser under ek-
samen er tilladt, når optagelsen indgår som en
del af eksamensforløbet, eller hvis den stude-
rende, til brug for en eventuel klage over eksa-
men, ønsker det. Universitetet fastsætter nær-
mere regler herom i studieordningen. Optagel-
serne foretages af universitetet.
Stk. 4. Kun eksaminatorer og censorer kan være til
stede under voteringen ved mundtlige prøver. Universi-
tetet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer
kan overvære en votering.

Ja, der er nye boller på suppen! Hvis denne bekendt-
gørelse vedtages, vil den studerendes retslige status
i forhold til de mundtlige eksaminer forbedres radi-
kalt. Når man i dag klager over en skriftlig eksamen,
har det udvalg der behandler ens klage en konkret
besvarelse at vurdere klagen på – det vil sige selve
opgaven. Sådan er det bare ikke ved de mundtlige
eksaminer. Det vil i sidste ende altid være ord mod
ord. At skulle nedfælde en klage på papir efter en
mundtlig eksamenspræstation, er svært når det kun
er ens egen, og i de fleste tilfælde flygtige hukom-
melse, som man har at trække på. Her ville mulighe-
den for at gennemse, og ikke mindst gennemleve
selve den mundtlige præstation, endnu engang være
en enorm gevinst for den studerende.

Et lunkent svar
I høringssvaret fra Fakultetet mener man at stk. 3
bør udgå. Fakultetet begrunder det med følgende tre
punkter: At der anvendes patienter ved eksaminerne
og at disse formegentlig ikke vil være indstillet på at
der optages hverken billeder eller lyd; At det kan
give en del praktiske vanskeligheder; Og at det kan
medføre en fordyrelse af eksamen.

Nuvel bliver det dyrt at investere i det nødvendige
udstyr. Det må formodes at politikerne også vil be-
vilge de midler der er nødvendige for at effektuere
stk. 3. At det kan give en del praktiske problemer er
vel logisk. Alle nye tiltag giver praktiske problemer.
Og praktiske problemer kan vel løses på praktisk vis!
Hvorvidt patienter ikke vil deltage må antages at
være en ret langt ude antagelse. Der vil med stor
sandsynlighed være tale om at optagelsen slettes
efter klagefristens udløb, og at de ikke vil blive of-
fentliggjort. Jeg mener at en del patienter form-
egentlig ikke vil have noget problem med at der opstil-
les et lille kamera i lokalet, så længe de bliver infor-
meret om hvorledes optagelsen skal bruges. Vi sid-
der jo jævnligt og ser videooptagelser af patienter
til forelæsninger – som er offentlige. Man kan ligele-
des tørt konstatere, at den danske befolkning jo ef-
terhånden er ret vandt til at blive optaget af de ca.
100.000 videokameraer over hele landet. Som jura-
professor Mads Bryde Andersen tørt konstaterede i
Deadline 2. sektion i søndags, er man ikke bekymret
over noget man ved hvad bruges til.

Holdningen burde i stedet være positiv fra Fakultetets
side. Hvis man udvidede tanken bare en anelse, kunne
Universitetets lektorer og professorer bruge opta-
gelserne til at evaluere den måde de eksaminerede
på, og derved få bedre eksaminatorer og mere ensar-
tede eksaminationer. Når man hører ens med-
studerende referere deres oplevelser er der et tyde-
ligt fællestræk. Eksaminationens form virker meget
forskellig fra den ene eksaminator til den anden og
fra den ene eksamination til den anden.

MOK-red/Gordon
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Den gældfri situation betyder, at fakultetet fra 2005
fuldt ud kan disponere over sin ramme til basis-
aktiviteter på institutterne og til strategisk udvik-
ling. Allerede i 2004 er afsat 7,5 millioner kr. til
clusteraktiviteter.

Brug af PC ved eksamen -
pilotprojekt ved sommereksamen
2004
Fakultetet har i 2003 nedsat en arbejdsgruppe bestå-
ende af folk fra fakultetssekretariatet, VIP’ere og
studerende, som aktuelt undersøger mulighederne
for anvendelse computer ved eksamen. De aktuelle
opgaver vedrører særligt problemerne mht. printer-
faciliteter, opgaveløsninger med tegninger og øko-
nomien i hele projektet.

Det første skridt mod anvendelse af computer ved
eksamen er et mindre pilotprojekt på enkelte fag,
der forventes gennemført ved sommereksamen i 2004
for studerende i folkesundhedsvidenskab.

Kampagne mod ulovlig
cykelparkering foran Panum
Instituttet
Driftafdelingen på Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet har fra begyndelsen af 2004 sat fokus på de
mange ulovligt parkerede cykler på Panum Institut-
tet ved indgangene fra Blegdamsvej og Nørre Alle.
De ulovligt parkerede cykler giver to problemer:
Vanskelig adgang for redningskøretøjer til Panum
bygningen i forbindelse med ulykker og vanskelige
adgangsforhold for handikappede.

Kampagnen vil være i første omgang appellere til
cyklisternes gode sindelag, senere anvende anderle-
des og mere probate midler!

Brandtilsyn udsteder påbud om
rydning af gangarealer i Panum
bygningen
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået på-
bud fra Brandtilsynet om at rydde en række inden-
dørs flugtveje i Panum bygningen. Rydningen skal
være gennemført inden næste tilsyn fredag den 30.
januar. Påbudet kræver uhindret passage ad flugt-
vejene i ”tårnene” ved elevator a og b og i ”firkan-
ten” ved elevator c.

Konference om patientsikkerhed
den 15. april i København
Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder sin år-
lige konference den 15. april i København. Blandt
talerne ved konferencen er Kresten Philipsen, Lars
Løkke Rasmussen, Peter Lund Madsen samt
Afdelingslæge Jørgen Hansen fra Sundhedsstyrelsen,
læge og ph.d. Annemarie Hellebæk, kontorchef Lars
Hagerup fra Amtsrådsforeningen, Beth Lilja Peder-
sen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Fra UK
og USA kommer Senior Pharmacist Wendy Harris
fra National Patient Safety Agency, London og MD
PE director, James Bagain, VA National Centre for
Patient Safety.

Program og tilmelding på: www.patientsikkerhed.dk

Første hold studerende på
prægraduat forskningsår begynder
i februar
For at stimulere forskerlysten hos studerende og på
baggrund af stor interesse fra både studerende og
forskere har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
taget initiativ til et-årigt forskningsår, som får sin

debut i februar 2004. Forskningsåret skal gennemfø-
res inden bestået kandidateksamen og består af mak-
simalt et års forskningsarbejde ved et teoretisk eller
et klinisk institut. Fakultetet har plads til 50 stude-
rende per år.

I løbet af forskningsåret gennemfører den studerende
et nærmere defineret projekt, som skal indeholde
alle karakteristiske elementer for et normalt
forskningsprojekt, dvs. indlæring af relevante meto-
der, kendskab til videnskabelig litteratur etc.
Forskningsåret kan give ½ års merit på et senere
ph.d.-studium.

Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet,
Forskning og Jura, Linette Kjær, lok. 270 53,
likj@adm.ku.dk

Ny sekretær for studieleder og
studienævn for medicin
Anne-Lise Schulze Andersen er ultimo 2003 tiltrådt
fakultetssekretariatet som sekretær for studieleder
Pernille Due og for studienævnet for medicin. De
vigtigste opgaver - ud over sekretærfunktionerne –
vedrører ansættelse af kliniske lektorer samt udar-
bejdelse af dagsorden og referater fra studienævn og
klinikudvalg. Anne-Lise Schulze afløser Grete Rossing,
som har valgt at trække sig tilbage efter 44 års
ansættelse ved Fakultetet.

Yderligere oplysninger: Anne-Lise Schulze Andersen,
9.1.53, lok. 27085, alsa@adm.ku.dk

STUDIENÆVNSMØDEREFERAT
4. november 2003
Referent: Grete M. Rossing
Til stede: Pernille Due, Kirstine Fabritius, Henrik
Frederiksen, Birte Glenthøj, Mogens Holst Nissen,
Helene Hvidman, Poul Jaszczak, Christina Jensen-
Dahm, Caro-line Nielsen,.
Endvidere deltog Charlotte Paisley (fuldmægtig),
Berit Brix (fuldmægtig (ind-til kl. 16.45)), Gordon
Jehu (studievejl.), Anne-Lise Schulze Andersen, Grete
Rossing.
Under personsager deltog Lone Emilie Rasmussen
(studievejl.) og Gitte Birk-bøll.
Fraværende Niels Højby
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsager
3. Godkendelse af referat 03-10
4. Udpegning af nye medlemmer til udvalg
5. Studie- og eksamensordningen
a. 8. semester
b. Forslag vedr. tildeling af merit for medi-

cinsk kemi
c. Udkast til Bachelor-beviser
d. Standpunktsprøver på 6. semester
e. Integrerede eksaminer
6. ”Reevaluering” – forslag om opfølgning på

”Evaluering af den lægevidenskabelige
kandidatuddannelse, december 1996”

7. Målbeskrivelser og frit lærebogsvalg
8. Forslag fra Afd. for Miljø- og Arbejdsmedi

cin om ophør af syge-/reeksamen i miljø- og
arbejdsmedicin på 11. semester, gl. studie-
ordning

9. Eksamensplan sommer 2004
10. Opfølgning på AMEE møde
11. Udpegning af lærer- og studenter-

repræsentant til følgegrup-pe, der skal bi-
stå et udvalg nedsat til at undersøge mulighe-
derne for at anvende computer til de skrift-
lige eksaminer

12. Meddelelser
a. Forslag om etablering af en tværfakultær

 bacheloruddan-nelse i molekylær biomedicin
b. Aflysning af Efterårsvalg 2003
13. Eventuelt

ad 1 Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden blev udvidet med et nyt
pkt. 4: Udpegning af nye medlemmer til udvalg, nyt

pkt. 5d: Standpunktsprøver på 6. se-mester og pkt.
5e: Integrerede eksaminer. Dagsorden herefter god-
kendt.
ad 2 Personsager
Fra International vejledning forelå et forslag til vedr.
international ud-veksling af medicinstuderende på 7.
semester, 2000-ordningen. Stu-dienævnet drøftede
forslaget og fandt, at logbog så vidt muligt skulle
udfyldes og at der skulle afholdes tentamen efter
hjemkomst. – Det fremsendte forslag revideres i
overensstemmelse med studienævnets bemærknin-
ger og fremlægges til godkendelse på førstkommende
stu-dienævnsmøde.
En ansøgning om yderligere tidsfristforlængelse til
beståelse af fase I samt et 5. eksamensforsøg i fysio-
logi blev imødekommet grundet sær-lige omstændig-
heder.
En ansøgning om tage 7. semesters (ny studieordning)
klinik i Sverige blev imødekommet.
En ansøgning om dispensation for 2-årsreglen blev
ikke imødekom-met.
En ansøgning om et 4. eksamensforsøg i cellebiologi
samt tidsfristfor-længelse til beståelse af de første 6
semestre (ny studieordning) blev ikke imødekommet,
da der ikke fandtes tungtvejende grunde.
Der forelå to ansøgninger om udsættelse af fristen
for aflevering af OSVAL I. Begge ansøgninger blev
afslået.
En ansøgning om et 4. eksamensforsøg i miljø- og
arbejdsmedicin samt tilladelse til mundtlig eksamen
blev imødekommet.
Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev
imødekommet.
ad 3 Godkendelse af referat

Referat 03-10 godkendt.
ad 4 Udpegning af nye medlemmer
til udvalg
Lene Krenk havde ønsket sig fritaget for arbejdet i
dispensationsud-valget. I stedet udpegedes Jacob
Hejmdal Gren.
Til Evalueringsudvalget blev Mogens Boisen udpe-
get.
Til erstatning for Paul Kristjansen, Ole William Pe-
tersen og Ole Mar-ker, som alle er udtrådt af Følge-
gruppen udpegedes følgende nye med-lemmer: Mo-
gens Spang-Thomsen, Jens Otto Jarlov og fra 1. fe-
bruar 2004 endvidere Michael Stoltenberg.

ad 5 Studie- og eksamensordningen
a. 8. semester. Hans Sjöström havde meddelt, at der
var modtaget yderligere målbeskrivelser. Sagen be-
handles i Følgegruppen og frem-lægges i studienævnet
ved mødet i december 2003.
b. Forslag vedr. tildeling af merit for Medicinsk Kemi.
Jørgen Chri-stoffersen forelå et udkast til krav i for-
bindelse med ansøgninger om merit for Medicinsk
Kemi. Studienævnet kunne tilslutte sig forslaget.
Det blev endnu engang understreget, at der ikke
gives delmerit for så vidt angår eksamen/tentamen.
En studerende, som opnår merit for Medicinsk Kemi
vil være fritaget for at deltage i undervisning og ob-
ligatoriske øvelser, men skal deltage i tentamen.
c. Udkast til Bachelor-beviser. Sagen udsættes til ny
bekendtgørelse foreligger.
d. Standpunktsprøver på 6. semester. Der har her-
sket nogen usikker-hed omkring standpunktsprøver
på 6. semester. I øjeblikket afvikles de ikke ens i de
tre klinikudvalg. Studienævnet fandt, at standpunkts-
prøver var et godt hjælpemiddel og skal ses som et
tilbud til de stude-rende. Deltagelse i prøverne er
ikke obligatorisk. Klinikudvalgene vil blive anmodet
om at koordinere afvikling af standpunktsprøver, såle-
des at det foregår ens i de tre klinikudvalg.
e. Integrerede eksaminer. På mødet d. 14. septem-
ber 2003 (møde 03-09) godkendte studienævnet kom-
missorium for udvalget vedr. integre-rede eksami-
ner. For at gøre udvalget så funktionelt som muligt
beslut-tede studienævnet at nedbringe antallet af
medlemmer. Udvalgets sammensætning er herefter
følgende:  Hans Karle, Hans Sjöström (rep. for Følge-
gruppe), Mogens Holst Nissen (rep. for studienævnet),
Jens Juul Holst, Vagn Andersen (censor-
formandskabet), Michael Stol-tenberg, Helene Hvid-
man. Hans Karle har indvilget i at være formand for
udvalget. Øvrige personer, som var forespurgt om
deltagelse i ar-bejdet vil fungere som suppleanter og
høringspartnere. Pernille Due retter henvendelse  til
de pågældende.
ad 6 ”Re-evaluering” forslag om
opfølgning på ”Evaluering af den læ-
gevidenskabelige andidatuddannelse”,
december 1996.
Fra de medicinske studenterråd forelå en henven-
delse vedr. opfølg-ning på den eksterne evaluering
fra 1996, idet man ønskede afklaret, om de anbefa-
lede mål var nået. – Det var et ønske, at resulta-
terne ved evalueringer foretaget i PUCS regi skulle
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foreligge hurtigere end til-fældet er. Evalueringer
ses som et vigtigt redskab for semesterudval-gene,
og det var især de kvalitative evalueringer samt
konklusioner der blev efterlyst.
Der var i studienævnet enighed om, at det var en god
idé at følge op på evalueringen fra 1996. Studie-
nævnet fandt det endvidere relevant at lade en eks-
tern instans, ex. EVA, følge op på evalueringen af
1996 så snart de første studerende er gennem den
nye studieordning.
– Der er aftalt fællesmøde med PUCS d. 9. december
2003.
ad   7 Målbeskrivelser og frit
lærebogsvalg
Punktet udsat til næste møde.
ad   8 Forslag fra Afd. for Miljø- og
Arbejdsmedicin om ophør af syge-/
reeksamen i  miljø- og arbejdsmed. 11.
semester, gl. studieord-ning.
Fra Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin forelå en
forespørgsel om at afskaffe syge-/reeksamen i faget.

Studienævnet kunne ikke tilslutte sig forslaget. Der
vil fortsat skulle afholdes syge-/reeksamen.
ad   9 Eksamensplan, sommer 2003
Det udsendte forslag blev med enkelte korrektioner
godkendt.
ad 10 Opfølgning på AMEE-møde
Punktet udsat til næste møde.
ad 11 Udpegning af lærer- og
studenterrepræsentant til
følgegruppe, der skal bistå et udvalg
nedsat til at undersøge mulighederne
for at anvende computer til de
skriftlige eksaminer.
Der blev på mødet ikke udpeget medlemmer til følge-
gruppen
ad 12 Meddelelser
a. Forslag til etablering af en tværfakultær
bacheloruddannelse i molekylær biomedicin.  Per-
nille Due beklagede, at der ikke havde væ-ret tid til
at realitetsbehandle forslaget. Studienævnet havde

fået 4 da-ge til at afgive svar. Studieledelsen havde
derfor besvaret henvendel-sen. Af svaret fremgår, at
Studienævn for Medicin kun kan støtte etab-lering af
en sådan uddannelse, under forudsætning af, at der
inden den iværksættes sikres fuld finansiel dækning
af både af undervisnings- og forskningsdelen i uddan-
nelsen.
b. Aflysning af efterårsvalg 2003.Fra rektoratet var
modtaget medde-lelse om, at det forestående
studentervalg til de kollegiale organer var aflyst. –
Det blev på mødet oplyst, at rektors valgbestyrelse
var blevet bedt om at udarbejde ny sættevedtægt
vedr. regler for suppleringsvalg.
c. SIS. De studerende gjorde opmærksom på, at det
ikke fremgik af SIS, at genetikøvelser var obligato-
riske.
d. Overflytning fra gl. til ny studieordning og SU.
Studievejledningen blev bedt om at udarbejde ind-
læg til MOK vedr. SU-regler i forbin-delse med over-
flytning fra gl. til ny studieordning

REFERAT AF MØDE I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPITALET, D.
27. NOVEMBER 2003 KL. 15.00
Tilstede:
Prof. Torben V. Schroeder, overlæge Kjeld Lyng-
borg, overlæge Michael Pedersen, overlæge John
Vissing, stud. med Morten Vester-Andersen (13.
sem.), stud. med. Mette Lenstrup (8. sem./RAS-
RASK), stud. med. Thea Møller (6. sem.), stud. med.
Hellen Edwards (6. sem.), sekretær Rita Dalhammer,
sekretær Lili Hansen, studentersekretær Katrine
Fisker

Fraværende:
Prof. Flemming Gjerris, institutleder Folmer Elling,
overlæge Henrik Arendrup, overlæge Henrik Permin,
overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Dorte Teilum,
overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Anne-Marie
Glargaard (12. sem), stud. med. Shazia Rana (11.
sem.), stud. med. Stinus Ancher (10. sem.), stud.
med. Niels Fuglede (9. sem.),  stud. med. Lisbeth
Ellegaard (7. sem.).

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der holdes evalueringsmøde omkring 7. semester ny
studieordning d. 21/1-04. Dette bliver et fællesmøde
med klinikudvalget Københavns Amt. Klinikudvalget
Københavns Kommune var også inviteret, men de
holder et evalueringsmøde selv. Tutorerne fra de
forskellige afdelinger såvel i amtet som på RH aflæg-
ger en beretning om, hvordan semestret er gået.
Disse beretninger suppleres af de studerendes me-
ninger om opholdene. Mødet skal bruges både som
en slutevaluering af semestret og som inspiration til
det kommende semester. Mødet vil også fungere
som en introduktion for de ny tutorer.
Klinikudvalget Københavns kommune vil gerne ind-
drage Frederiksberg Hospital under deres klinik-
udvalg, idet de mangler en urologisk afdeling. De har
dog aldrig rettet officiel henvendelse om dette. Klinik-

udvalget Rigshospitalet har sendt et brev til studie-
ledelsen, hvori det fremgår, at man er imod dette.
Det påtænkes dog at udlåne Frederiksberg Hospital
til Klinikudvalget Københavns Kommune til 7. sem.
i foråret 2004.
Tentamen på 7 sem. deles i tre: anamnese, objektiv
undersøgelse og en konklusion indeholdende et
undersøgelsesprogram. Flere mener, at de studerende
på 7. semester ikke skal kunne lave et undersøgelses-
program, idet de kun har haft halvdelen af teorien.
De skal derfor først på 9. semester kunne lave et
undersøgelsesprogram. Det der derimod skal testet
til tentamen på 7. semester, er de kliniske færdighe-
der. Der afventes nærmere information fra studie-
lederen.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Vi afventer fortsat studielederens information om,
hvordan afskaffelsen af 80%-reglen skal forvaltes.

5. Meddelelser fra sekretariatet
På 13. semester bliver der 4 rul til foråret 2004 i
stedet for de nuværende 3 rul.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på planlægningen
af 8. sem. Det har været en tidskrævende proces,
idet der har været forskellige meninger og diskus-
sion om, hvilke emner der skal undervises i.
Holdsætningen på 7. semester kan blive problema-
tisk, da eksamen ligger tæt på semesterstart, - så vi
håber alle består.
På 6.  semester har der været problemer i
endokrinologi. Der er blevet lagt hold sammen på
grund af manglende undervisere. Det har medført 1½
hold til SAU, hvilket har givet pladsproblemer i lo-
kalerne, da de forvejen er små til et hold. En mulig-
hed var at forhøre om Frederiksberg hospital kan
stille med en underviser, hvilket Klinikudvalget un-
dersøger.

6. Meddelelser fra semestrene
6. sem.: Forelæsning i lungemedicinsk på Gentofte
er kl. 8-9 efterfulgt af holdundervisning. Det er altid
det samme hold, der har undervisning til sidst og
derfor altid har mange mellemtimer. Til to forelæs-
ninger er der ikke kommet en underviser. Klinik-
udvalget skriver til formanden for Klinikudvalget
Københavns Amt.

Der har været ændring af undervisningen, hvor de
studerende først er blevet informeret samme dag.
Det blev diskuteret, hvorvidt klinikudvalget evt.
kunne maile til holdrepræsentanten, så snart de får
besked om ændringer.
Underviserne er flere gange kommet for sent til
endokrinologi, når undervisningen har været på Bleg-
damsvej, fordi de troede de skulle være i Teilum.
Der har ydermere været problemer, fordi undervi-
serne skal vise id-kort, som de ikke altid har haft
med, når de skal have udleveret nøglerne til loka-
lerne på Blegdamsvej
12. sem.: Der er kun blevet afleveret 13 ud af 92
evalueringer. De er hurtigt læst, og der er nogle
gode udsagn. Evalueringerne ligger i sekretariatet,
hvor de kan læses.
Niels Borregaard har udtalt at Medicinsk Kompen-
dium ikke dækker pensum i hæmatologi. Klinik-
udvalget skriver til ham.

7. Evt.
Martin Rudnickes artikel om eksamensformen på
Roskilde i pædiatri, som blev udleveret ved sidste
møde, udkommer i ugeskrift for læger i uge 20. Det
kunne være en mulighed at bruge denne eksamens-
form på 9. semester ny studieordning.
Jørgen Hedemark vil gerne have en studenter-
repræsentant til kvalitetssikringsudvalget. Dette
bliver et punkt til de studerendes næste formøde d.
18/12-03.

Referent: Studentersekretær Katrine Fisker

TILLÆG TIL REFERATET!
Jeg vil gerne på det skarpeste protestere mod at
blive refereret for at medicinsk kompendium ikke
dækker pensum i hæmatologi. Jeg har på intet
tidspunkt udtalt mig om pensum i hæmatologi.
Jeg har anbefalet de studerende at læse efter
Harrison da den giver en lagt bedre forståelse af
intern medicin.
Det ville have klædt klinikudvalget om man
havde kontaktet mig for at få dette korrigeret
inden det udsendes på et godkendt referat.
Niels Borregaard

REFERAT 09/2003 AF MØDE I
KLINIKUDVALGET KBH. AMT
DEN 03.11.2003 KL. 15.15.
Godkendt 01.12.2003
Tilstede: Formand, overlæge, dr.med. Carsten Lens-
trup (til kl 16.30), afd.læge, dr.med. Lars Laursen,
overlæge, dr.med. Jan Pødenphant, overlæge, dr.med.
N.E. Bille-Brahe, stud.med. Lotte Colmorn, stud.med.
Christopher Schäfer (CS), stud.med. Agnieszka
Machino (AM), stud.med. Mette Nissen (MN),
stud.med. Maria Kristensen, ekspeditionssekretær
Birthe Brogaard (BB), studentersekretær Marie
Bønnelycke, studentersekretær Nadia Seestedt( NS)
Afbud fra: Overlæge, dr.med. Rigmor Jensen, over-
læge Niels Bækgaard, overlæge, dr.med. Lene Wallin,
overlæge, dr.med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik
Helkjær, cand.med. Mette Marklund, studenter-
sekretær Nina Løth.

Professor, dr.med. Jes Olesen (JO) deltog  under
dagsordenens pkt. 6 d).

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 08/2003: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: a)  Svarbrev fra ovl.
Hans Ibsen vedr. varetagelse af studenteropgaver på
KAS Glostrup. b) Opslag af kliniske lektorater ul-
timo november 2003. BB sender oversigt  til berørte
lektorer. c) KKA skal udpege en lærerrepræsentant
til 9. semesterudvalget. Udvalget peger på over-
læge, dr.med Sven Adamsen, kir.afd. D, Herlev.  d)
Udkast til eksamensplan for forår 2004 foreligger.
SFM´s  godkendte plan udsendes efterfølgende. e)
Rapport om ”Oplæg til koordination og formaliseret
samarbejde” af oktober 2003 udsendes.

4. Meddelelser fra studenterne: CS har har foreslået
Driftsafdeling på KAS Glostrup at der afholdes et
møde vedr. studenterforholdene. Endnu ingen respons
herpå.

5. Budgetudvalget: a) Udvalget godkender indkøb af
projektor til Patologisk Institut, KAS Herlev, samt
etablering af PC´r med fladskærm samt højtalere til
opsætning i sekretariatets konferencerum, der an-
vendes meget til undervisning. b) Udvalget overve-
jede muligheden af at finde midler til indkøb af flere
projektorer til undervisningsbrug.

6. Undervisningsplaner: a) Etablering af LKF på KAS
Herlev: Sekretariatet kontakter Doris Østergaard
for status vedr. 7. semester i forår 2004 m.h.t.
kommunikationstræning på LKF,  Rigshospitalet, samt
etablering af færdighedstræning på KAS Herlev. b)
7. semester: Forslag til ændringer i undervisnings-

STUDIET



6
materialet fra nuværende 7.sem.-studenter forelig-
ger og

7. forsøges indarbejdet i undervisningsplanerne for
foråret. c) 7.semester - Der er behov for en "tov-
holder" til at holde rede på de forskellige tiltag. Det
vedtages, at  studentersekretær Nadia Seestedt fore-
står dette arbejde i samarbejde med stud.med. Mette
Nissen og næstformanden. d) 8. semester, gl. studie-
ordning kan alligevel ikke nå at få kommunikations
træning på LKF, Rigshospitalet i dette efterårs-
semester. - d) 8.semester, ny ordning. - . Temaerne
gastroenterologi,  nefro-urologi- samt onkologi-
hæmatologi er næsten på plads lokalemæssigt, men
kardiologi-temaet afventer en "tovholder" - Mate-
rialet forventes udsendt meget snart. e) 9. semester
-neurologiundervisning foråret 2004: Professor Jes
Olesen bydes velkommen. JO redegør for løsnings-
model for neurologiundervisningen i foråret som følge
af, at neurologisk afdeling, KAS Gentofte, ikke læn-
gere kan påtage sig studenterundervisning: Neurolo-
gisk afd., KAS Glostrup, kan umiddelbart godt i dette
ene semester have op til to hold samtidig grundet
afdelingens betydelige størrelse og patient flow.
Dermed kan rummes undervisning for alle  KKA’s
hold på de allerede benyttede afdelinger. JO finder,
at studenterhold  fra KKRH og KKK, som hidtil har

modtaget undervisning i neurologi på KAS Gentofte,
tilsvarende selv må påtage sig ansvar for at skaffe
pladser til egne studenter. f) 13. semester udvides til
4 rul i foråret 2004 grundet kapacitetsproblemer.
Introduktionsforelæsningerne og halvdelen af
eksamensforelæsningerne nedlægges. Hvert rul får
således 4 friuger, som tænkes udfyldt med PBL/case-
baseret undervisning 2 gange ugentligt, blandt andet
indeholdende klinisk genetik. Semesterstart bliver
19. januar 2004. g) 12.semester - Planlægningen af
12. semesters eksamensklinikker har udløst en del
protester fra underviserne i forbindelse med ændrede
undervisningsdage. Enkelte undervisere har meddelt,
at de ikke kan undervise på  de planlagte dage. Så-
fremt Klinikudvalget  ikke kan få løst problemet, må
SFM inddrages i problematikken.

8. Universitetssekretariatet:
a) Orientering om brev af 21.10.03 fra Steno Diabe-
tes Center. En repræsentant inviteres til deltagelse
i næste møde.
b) Revidering af Klinikudvalgets vedtægter, således
at Hillerød, Næstved og Holbæk fremstår i vedtæg-
terne, pågår.
c) Evaluering af 4., 7. og 8. semester er sammen-
skrevet af Agneska. Materialet udsendes med næste
mødeindkaldelse.

d) Aktiv tilmelding til studenterne er denne gang
udsendt uden kopi af udkast til undervisningsplaner,
hvilket har medført en del henvendelser, idet disse
endnu ikke er lagt ud på SIS. Undervisere ønsker
fortsat undervisningsplaner udsendt i papirform.
Udvalget fremsender på lærergruppens vegne et brev
til Berit Brix med anmodning om, at der oprettes en
ny søgefunktion (på eget navn/hold) i SIS for at øge
brugervenligheden til et mere tåleligt niveau.
e) En del høringsmateriale er udsendt uden forudgå-
ende korrekturlæsning. Sekretariatet beklager det
skete.
f) Generelt er der stor mangel på undervisningsloka-
ler – trods ihærdig indsats kan sekretariatet ikke
alene løse dette problem. Sygehusledelserne tilskri-
ves vedrørende deres ansvar i den forbindelse.

9. Studienævn for Medicin: Referat 03-09 omdelt.

10. Eventuelt: Intet

Mødet slut kl. 16.45. Næste møde mandag den 01.
december 2003 kl. 15.15, hvor der serveres æbleski-
ver og julekage.

Referent
studentersekretær Marie Bønnelycke

INDTEGNING – SOMMEREN 2004
INDTEGNING TIL EKSAMINER OG TENTAMENER UNDER DET

SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET (FOR OVENSTÅENDE UD-
DANNELSER) FINDER STED:

MANDAG DEN 9. FEBRUAR 2004, KL. 9.00-14.00
BEMÆRK, AT DER KUN ER INDTEGNING PÅ PANUM DENNE ENE DAG!

Der er dog åbent for tilmelding på punkt.ku.dk allerede nu og til og med søn-dag den 15. februar 2004.

Indtegningen finder sted i Vandrehallen, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3 B, bygning 9.1.33b.

Du kan tilmelde dig over nettet på punkt.ku.dk. (her kan du bl.a. også ændre din PIN-kode, så den bliver lettere at huske)
Det er muligt at søge råd og vejledning hos medarbejderne fra eksamenskonto-ret og Ekspeditionen (telefon 35 32 70 84/35 32 71
52).
For at melde dig til eksamen over nettet skal du bruge PIN-kode. Har du mistet din PIN-kode, kan du få en ny udleveret i
Ekspeditionen i bygning 9.1.33b.
Vi vil hermed opfordre dig til at benytte dig (som 96,5% af alle studerende gjorde i september 2003) af denne
tilmeldingsmulighed, der dels er til fordel for dig, dels letter eksamenskontoret for tastearbejde, tid, som kan bruges bed-re til
din fordel.

Hvis du har eventuelle dispensationer, der vedrører den/de eksaminer du til-melder dig, kan du blot anføre dette i
bemærkningsfeltet på punkt.ku.dk. og ikke som hidtil fremvise disse på eksamenskontoret (dette gælder nu OGSÅ
vandrejournaler, som vi skal have en kopi af).
Vi beklager dog, at der sommetider kan være ventetid på Selvbetjeningen i dagtimerne. Der arbejdes på at løse problemet og vi
kan i mellemtiden anbefa-le dig at prøve i aftentimerne/weekenderne, hvor presset er mindre.

Tilmelder du dig via blanketter, skal dispensationen forevises ved indtegnin-gen (kan kun ske mandag den 9. februar).

Du behøver ikke at forevise fornyet årskort ved tilmeldingen, da vi kontrol-lerer dette via vores eksamenssystem.

EFTERTILMELDINGER MODTAGES IKKE!

Hvis du ønsker at se om dine tilmeldinger er accepteret på WWW kan du gøre følgende:
1) Så længe indtegningen foregår (d.d. t.o.m. søndag den 15. februar) skal du gå ind på punkt.ku.dk  og

klikke på ”Tilmelding, eksamen”. Hvis der står ”tilmeldt” med røde bogstaver ud for det fag, som du
har til-meldt dig, er din tilmelding accepteret.

2) Når indtegningen er overstået, altså EFTER søndag den 15. februar kan du KUN se dine tilmeldinger
ved at klikke på ”Vis tilmelding”

Ca. 1 uge efter indtegningen er alle ”papir”-tilmeldingerne indtastet og du vil derefter kunne se dine tilmeldinger
på punkt.ku.dk (klik på feltet ”vis tilmel-dinger”).

STUDIET



7

Studievejledningen
TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR
MEDICIN  &  DEN INTERNATIONALE
STUDIEVEJLEDNING

Uge 6
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Tirsdag 03/02 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu
Tirsdag 03/02 1600 – 1700 1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul
Onsdag 04/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)
Torsdag 05/02 0900 – 1000 1000 – 1300 Ulrik Bodholdt
Torsdag 05/02 1200 – 1300 1300 – 1600 Ture Karbo
Fredag 06/02 aflyst aflyst Tina Gottlieb (International)

Uge 7
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 09/02 1700 – 1800 1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen
Tirsdag 10/02 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu
Tirsdag 10/02 1600 – 1700 1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul
Onsdag 11/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)
Torsdag 12/02 1200 – 1300 1300 – 1600 Ture Karbo
Fredag 13/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)

Uge 8
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 16/02 1300 – 1400 1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen
Tirsdag 17/02 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu
Tirsdag 17/02 1600 – 1700 1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul
Onsdag 18/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)
Torsdag 19/02 0900 – 1000 1000 – 1300 Ulrik Bodholdt
Torsdag 19/02 1200 – 1300 1300 – 1600 Ture Karbo
Fredag 20/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)

Uge 9
Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder
Mandag 23/02 1300 – 1400 1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen
Tirsdag 24/02 1000 – 1100 1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu
Tirsdag 24/02 1600 – 1700 1700 – 2000 Camilla Grønlund Hiul
Onsdag 25/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)
Torsdag 26/02 1200 – 1300 1300 – 1600 Ture Karbo
Fredag 27/02 1200 – 1230 1000 – 1200 Tina Gottlieb (International)

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledningen:
telefonnummer er: 35 32 70 91 telefonnummer er: 35 32 70 91
e-mail-adresse er: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail-adresse er: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.69

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

DER TAGES FORBEHOLD  FOR  ÆNDRINGER  !

STUDIEVEJLEDERNE -
HVEM ER VI, OG HVAD
LAVER VI ?
På fakultetet er vi 6 medicinstuderende ansat
som studievejledere for medicin. Vi træffes en-
ten i vores åbningstider, eller i telefontiden,
respekter venligst disse !!!
Åbningstiderne står i MOK samt på vores dør i lo-
kale 9.1.33b (på eksamensgangen)
Du kan også se dem på vore hjemmeside:
www.sund.ku.dk

Vi kan blandt andet bruges til følgende:
- skal jeg søge dispensation ?
- hvad skal jeg ansøge om og hvordan ?
- kan mine tidligere kurser meritoverføres ?
- hvordan klager jeg over en eksamenskarakter ?
- hvordan kan jeg studere i udlandet ?
- osv.

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

Studievejlederne har tavshedspligt !!!

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

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

JA, VI VED GODT, AT MANGE AF
DISSE INDLÆG ER SET FØR,
MEN !!!
Som nogle måske har bemærket, starter der hvert
semester nye studerende, der aldrig har set dem før.
Derudover kommer mange ”gamle” studerende i
klemme på grund af, at de ikke er orienterede om
gældende regler på studiet.

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

Vi ved godt at vores indlæg kan virke tørre og kede-
lige, men vi bringer ofte væsentlige ændringer af
studie- og eksamensreglerne, nye tidsfrister, ny prak-
sis for dispensationer, nye SU- og orlovsregler og
lign. der har betydning for dit studieforløb.

Hvis du er i besiddelse af den gamle studiehåndbog
kan du ikke regne med at den fortsat gælder - 1999-
udgaven er heller ikke helt korrekt længere, og der
er kommet en ny udgave af Studiehåndbogen for
både Studieordningen af 1986 og af Studieordningen
af 2000. Du kan hente dem ned fra fakultetets
hjemmeside. Og husk: Hvis en ny regel har været
offentliggjort i MOK eller på nettet, gælder den,
hvad enten du har læst den eller ej!
Så for din egen skyld - læs det dog !!!

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

REGLER VED EKSAMEN

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

Vær opmærksom på tidsfristerne for tilmelding til
eksamen. De bliver opslået i starten af hvert seme-
ster i Universitetsavisen, i MOK, i lektionskataloget
på www.SIS.ku.dk. Eksamenstilmeldingen dette se-
mester sker i uge 7, mandag d. 9. februar 2004 (kun
denne ene dag!).

Bemærk der kun er 1 dag til rådighed for tilmelding
til eksamen på Panum og at tilmeldinger efter tids-
fristen ikke modtages! Det er dog muligt at tilmelde
sig eksamen via www.punkt.ku.dk  frem til søndag
den 15. februar.

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

REGLER FOR
TILMELDING TIL DE
ENKELTE EKSAMINER
STUDIEORDNING AF 2000

1. DEL NY ORDNING

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

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

Der er syge/reeksamen i Basal Humanbiologi i august
måned for både sommer- og vinterstartere.

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

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

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

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

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

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

4. semester
På/efter 4. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus II-III.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus II-III er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

5. semester
På/efter 5. semester kan man tilmelde sig semester-
prøve i Integrerede Organkursus IV-VI.

Indtegningsbetingelser til semesterprøve i Integre-
ret Organkursus IV-VI er godkendte
laboratorieøvelser i fysiologi og biokemi.

6. semester
På/efter 6. semester kan man tilmelde sig afslut-
tende Integreret Eksamen efter 6. semester (bache-
lor).

Indtegningsbetingelserne til eksamen er godkendte
laboratorieøvelser i bakteriologi og virologi, samt
bestået samtlige prøver/eksaminer på 1. til 5. seme-
ster inkl. OSVAL I.

7. semester
På 7. semester skal du tilmelde dig tentamen i Kli-
nisk introduktion, intern medicin, kirurgi og anæste-
siologi: 30 minutters mundtlig prøve med udgangs-
punkt i optaget journal.

Indtegningsbetingelsen er gennemført klinisk intro-
duktionskursus samt godkendelse af henholdsvis kli-
nisk kursus i intern medicin og i kirurgi (udfyldt log-
bog).

8. semester
Integreret, samlet prøve i fagene i 7. og 8. semester
(Intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, parakliniske
fag, adfærds- og samfundsvidenskabelige fag samt
videnskabsteori.).

Indtegningsbetingelserne er godkendelse af obliga-
toriske studieelementer i forbindelse med den
givne undervisning, herunder deltagelse i standpunkts-
prøver.

GAMMEL STUDIEORDNING

FASE II
På/efter 9.semester kan du tilmelde dig eksamen i
psykiatri, klinisk social medicin og OSVAL II.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i psykiatri tillige: godkendte kliniske
kurser i faget (inkl. børnepsykiatri).
- for eksamen i klinisk socialmedicin tillige: god-
kendte kliniske kurser i faget.
- for eksamen i OSVAL II tillige: godkendelse fra
vejleder samt bestået eksamen i videnskabsteori.

På/efter 10. semester kan du tilmelde dig eksamen i
dermatologi/venerologi, oftalmologi og oto-rhino-la-
ryngologi og evt. retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i dermatologi tillige: godkendt klinisk
kursus i faget.

- for eksamen i retsmedicin: godkendte klinisk kurser
i intern medicin og kirurgi, samt bestået eksamen i
psykiatri.

På/efter 11. semester kan du tilmelde dig eksamen i
arbejds- og miljømedicin, forordningslære og patolo-
gisk anatomi.
Indtegningsbetingelser:
- for alle eksaminer: godkendte kliniske kurser i in-
tern medicin og kirurgi.
- for eksamen i arbejds- og miljømedicin tillige: god-
kendt klinisk kursus i faget samt beståede eksaminer
i farmakologi og mikrobiologi.
- for eksamen i patologisk anatomi tillige: bestået
eksamen i mikrobiologi.
- for forordningslære tillige: beståede eksaminer i
videnskabsteori II og farmakologi.

På/efter 12. semester kan du tilmelde dig eksamen i
intern medicin, kirurgi og retsmedicin.
Indtegningsbetingelser:
- for eksaminer i intern medicin og kirurgi: godkendte
kliniske kurser i intern medicin, kirurgi, klinisk bio-
kemi, anæstesiologi og neurologi og neurokirurgi samt
beståede eksaminer i farmakologi, mikrobiologi, vi-
denskabsteori, klinisk socialmedicin og psykiatri.
- for eksamen i retsmedicin: godkendte kliniske kur-
ser i intern medicin og kirurgi samt bestået eksamen
i psykiatri.

På/efter 13. semester kan du tilmelde dig eksamen i
almen medicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri og
akut patient.
Indtegningsbetingelser:
- for samtlige eksaminer på 13. semester: godken-
delse af samtlige obligatoriske studieelementer til
og med 12. semester og godkendt VKO samt bestå-
else af samtlige eksaminer til og med 10. semester
samt bestået forordningslære, patologi, intern medi-
cin, kirurgi og OSVAL I.
- for eksamen i almen medicin tillige: godkendt kli-
nisk kursus i almen medicin.
- for eksamen i gyn/obs tillige: godkendt klinisk kur-
sus i gyn/obs.
- for eksamen i pædiatri tillige: godkendt klinisk
kursus i pædiatri.
- for eksamen i akut patient tillige: godkendt kursus
i akut patient.

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER.
For undervisningen i de enkelte fag vil visse dele af
undervisningen (øvelser, rapporter m.m.) ofte være
fastsat som obligatorisk undervisning. Som regel
gælder det, at der kræves et fremmøde på 80% ved
den obligatoriske undervisning, men ved øvelser, hvor
der skal afleveres rapport til godkendelse, vil kravet
være 100% fremmøde. Du vil først modtage eksamens-
brev når alle indtegningsbetingelser til faget er op-
fyldt, herunder godkendelse af obligatoriske studie-
elementer. Attestation for godkendelsen af de obli-
gatoriske studieelementer sker via EDB og går di-
rekte til eksamenskontoret.

TIDSFRISTER FOR
EKSAMENSTILMELDING.
Det er meget vigtigt at du overholder de fastsatte
tidsfrister for tilmelding til eksamen. Der gives kun
undtagelsesvis dispensation for disse tidsfrister, og
da kun i tilfælde af dokumenteret sygdom el.lign.

ADRESSEÆNDRING FØR
EKSAMEN.
1. til 5. semester:
Adresseændring behøver du ikke længere at meddele
eksamenskontoret, da oplysningerne om din adresse
blive hentet fra Folkeregisteret.
Dog skal du give oplysninger om adresseændring til
ekspeditionen, hvis du flytter umiddelbart før eksa-
men for at være sikker på at få tilsendt dit eksamens-
brev.
6. til 13. semester:
Du skal stadig huske at meddele adresseændring til
dit klinikudvalg.

GOD EKSAMEN !!

EKSTRA TID TIL EKSAMEN
HVIS DU ER ORDBLIND
Hvis du er ordblind har studienævnet
besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid
til skriftlige eksaminer.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du
søge studienævnet om dispensation og vedlægge en
erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institu-
tion. Dette skal du gøre inden 1. marts 2004.

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

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

VIGTIGT - VIGTIGT
VIGTIGT - VIGTIGT

1. MARTS 2004 ER SIDSTE FRIST
FOR AFLEVERING AF
DISPENSATIONSANSØGNINGER
Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der
dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra alminde-
lige eksamensregler, regler og krav, som står i den
ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabe-
lige kandidateksamen og i studieordningen. Ansøg-
ning om dispensation skal indsendes til studienævnet
for medicin, som behandler, og tager stilling til
dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det
fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispen-
sere fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til
et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om
meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra stu-
dieophold i udlandet m.m.

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt
skema, som kan afhentes i studievejledningen og
studienævnssekretariatet eller downloades fra vores
hjemmeside: www.sund.ku.dk
Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives
samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:
- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer
- angivelse af studietrin og på fase II/overbygningen
også klinikudvalg
- hvad du søger om
- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de
særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)
- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller
lign. vedlægges.

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger
er i forårssemesteret 2003 1. marts. Kun ansøgnin-
ger der er begrundet i akut opståede situationer, vil
blive modtaget efter fristens udløb og blive haste-
behandlet. Opmærksomheden henledes på, at visse
sager, især ansøgninger om meritoverførsel, kan
kræve lang behandlingstid. Det tilrådes derfor at
søge i så god tid som muligt, og i øvrigt at fremme
sagsbehandlingen ved at udarbejde en velbegrundet
og fuldstændig ansøgning, vedlagt den fornødne do-
kumentation. Bemærk at man ikke kan søge merit
for fag man har på indeværende semester (1. sem.
undtaget). Ansøgningsfristen er 1. marts 2004 i
efterårssemesteret semester.

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

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

KOM NED I
STUDIEVEJLEDNINGEN OG

SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!

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

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

Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for
efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august
og 10. januar - men det er en god ide at ansøge

tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvor-
for du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge
evt. dokumentation.

Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl !!

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

Meritansøgninger skal afleveres senest 1. marts for
fag man ønsker meriteret for det efterfølgende se-
mester – m.a.o. fag man skal have til efteråret 2004!!!
Ansøgninger om merit for fag på indeværende seme-
ster vil ikke blive behandlet (dog med undtagelse af
1. semester studerende der har ansøgningsfrist 1.
marts for indeværende semester for fag på 1. seme-
ster).

Så hvis du ønsker fag meriteret som du skal have til
efteråret 2004 skal du ansøge nu!

Bemærk at fremover vil datoerne for merit-
ansøgninger være samme dato som dispensationsans-
øgningsfristen – 4 uger efter semesterstart. Til ef-
teråret er ansøgningsfristen for merit for forårs-
semesteret 2005 1. oktober 2004.

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Stillingsopslag
1 STILLING SOM
STUDIEVEJLEDER
VED MEDICIN
Ved studievejledningen for Medicin
vil der pr. 1. marts 2004 være 1
stilling at besætte.
Studievejledningen fungerer som en
gruppe på normalt 6 vejledere, som
alle er studerende ved
lægevidenskab.

Som studievejleder er man ansat 60 ti-
mer/måned i 47 uger om året. Time-
fordelingen er skæv, da vi har særlig travlt
i august (optagelse og semesterstart) og
i januar (semesterstart) og arbejder no-
get mindre i andre perioder.
Alt i alt svinger arbejdstiden fra uge til
uge mellem 10 og 20 timer. Vi holder luk-
ket imellem jul og nytår samt i påsken.
På årsplan er den samlede ansættelse
cirka 720 timer. Timelønnen er ifølge
gældende overenskomst (Faglig vejleder,
Speciel – SUL) kr. 151,01 i timen.

ARBEJDSOMRÅDERNE I STUDIE-
VEJLEDNINGEN ER:
Vejledning af medicinstuderende
Dispensationssager, orlov, SU, studie-
bestemmelser mv.
Som vejleder fungerer man som bindeled
mellem den enkelte studerende og stu-
dienævn/administration. På den ene side
er man forpligtet af de gældende regler
og bestemmelser, på den anden side er
man ansat til at guide medicinstude-
rende udenom de forskellige problemer,
der kan opstå.

MØDER OG KURSER
Hver tirsdag eller onsdag mødes alle
studievejlederne til vejledermøde.

Desuden deltager vi i dispensations-
udvalgsmøder og studienævnsmøder.
Vi arrangerer informationsmøder for de
studerende, fx. om valg af uddannelses-
sted på kandidatdelen samt opsøgende
vejledning med eksamenshjælp.

Herudover har vi et samarbejde med stu-
dievejledere fra Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet.

MERITOVERFØRSEL FRA AN-
DRE STUDIER
Vi vejleder i forbindelse med ansøgnin-
ger om meritoverførsel af fag taget ved
andre uddannelsesinstitutioner, og i den
forbindelse assisterer vi Studie-
administrationen i udarbejdelsen af al-
ternative studieplaner.

Arbejdet, som studievejleder indebærer en
del personlig vejledning, hvorfor ansættel-
sen er omfattet af tavshedspligt.

Stillingen kan søges af medicinstude-
rende ved Københavns Universitet. Der
vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har
kendskab til forhold i, og omkring uni-
versitetet, tidligere ansættelser og akti-
viteter før, som efter optagelsen på stu-
diet. Der foretrækkes en ansøger, der er
tidligt i studiet, dog med minimum 1.
studieår bestået. Dette skyldes at der
lægges vægt på kontinuitet i vejlednin-
gen, hvorfor ansættelse af længere varig-
hed forventes.

Som studievejleder indgår du i et team
sammen med de øvrige studievejledere,
hvor arbejdsopgaverne fordeles i gruppen
af vejledere.
Jævnfør den varierende arbejds-
belastning skal man som udgangspunkt

være indstillet på at arbejdet kan betyde
at man bliver studietidsforlænget.
Der kan afholdes 5 ugers ferie, heraf mak-
simalt 3 uger i sommerferien, dog uden
mulighed for ferie i august/januar.
I de første måneders ansættelse vil ar-
bejdet blive tilrettelagt med introduktion
til vejledning, arbejdsopgaver, regler etc.
Som vejleder skal du påregne deltagelse
i Undervisningsministeriets
studievejlederuddannelse (ugekursus).
Ansættelsen indebærer en gensidig prø-
vetid på 3 måneder.

ANSØGNINGER STILES TIL:

Studieadministrator
Lisbeth Roland Hansen

Panum Instituttet
Blegdamsvej 3b

2200 København N

og skal være studieadministrationen i
hænde senest 16. februar 2004 klokken
12.00.
Der vil blive afholdt samtaler i uge 9

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

STUDIET



10

1. - 5. semester info
(TIDLIGERE FASE I)

6. - 13. semester info
(TIDLIGERE FASE II)

OBLIGATORISKE
STUDIEELEMENTER PÅ 1.,
2. OG 3. SEMESTER.
For at kunne indstille sig til tentamen i basal human-
biologi og kemi på 1. semester skal samtlige obliga-
toriske studieelementer i faget være godkendte dvs.
alle kemi øvelser
For at kunne indstille sig til eksamen i cellebiologi
og eksamen i Tidlig almen medicin & Sundheds-
psykologi efter 2. semester skal alle obligatoriske
studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte.
For at kunne indstille sig til tentamen i metodelære
på 3. semester skal samtlige obligatoriske studie-
elementer i faget være godkendte dvs. at alle skrift-
lige opgaver i metodelære (medicinsk sociologi, sta-

tistik og epidemiologi) og videnskabsteori skal være
afleveret og godkendte. For at kunne indstille sig til
eksamen i integreret organkursus skal man have god-
kendt sit dissektionskursus samt have afleveret og
fået godkendt rapporter i forbindelse med cellebiologi
og integrerede organkurser.

Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til
en øvelse, må du prøve at lave en aftale med din
lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet
hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for
samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, der-
efter tages øvelsesopstillingen ned, og det vil være
umuligt at tage øvelsen i dette semester.
Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indevæ-
rende semester pga. sygdom skal man søge om gen-

tagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg
derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form
af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der
er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom
på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller
umiddelbart efter din sygdomsperiode.
Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil
du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige
pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget,
kan du ikke være sikker på en plads og kan derved
risikere at blive forsinket i dit studium.

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

LÆSEFACILITETER PÅ
BBH? OG HVAD MED
SKABENE?
Bygning 8 rummer stadig stud.med.-
skabene. De står i et af de tidligere
læserum (tættest indgangen).
2 læserum findes i bygning 11A st. tv.
Den gamle 8-nøgle passer begge steder,
husk at låse dørene når du forlader
11A.
Der skal bygges en mur i det ene rum.
Således vil der være 3 rum, hvoraf det
ene skal være computerrum. Ydermere
arbejdes der på etablering af et
minikøkken i umiddelbar nærhed af
læselokalerne.

mvh  Anders Lander,
studentersekretær BBH,
al21@bbh.hosp.dk

VALG TIL STUDENTER-
GRUPPEN I KLINIK-
UDVALGET RIGSHOSPI-
TALET
Alle interesserede studerende
tilknyttet Klinikudvalget
Rigshospitalet, indkaldes hermed
til valg af studenterrepræsentanter
og -suppleanter.

Klinikudvalget varetager den praktiske planlægning
af den decentrale kliniske undervisning. Vi holder
møde hver måned, hvor vi diskuterer undervisnin-
gen, og de problemer, der opstår ved afviklingen af
undervisningen.

Det ideelle vil være, hvis vi har en repræsentant på
hvert semester på Fase II i klinikudvalget.

Studentergruppen i klinikudvalget har i dag følgende
sammensætning:

Medlemmer:
13. semester: Anne-Marie Glargaard
12. semester: Mangler repræsentant
11. semester: Mangler repræsentant
10. semester: Niels Fuglede
9. semester: Mette Lenstrup
8. semester: Lisbeth Ellegaard
7. semester: Thea Møller

VKO - VALGFRI KURSER
OG OPHOLD
Valgfri kurser og ophold (VKO) er et
studieelement af i alt 6 ugers varighed.
Du kan frit vælge fordelingen mellem
kurser og ophold, der er ingen
tidsbegrænsning på dette.
VKO er skemalagt med 6 uger på 10./11. semester,
men kan gennemføres på et hvilket som helst tids-
punkt, inklusiv i ferieperioder, fra afslutningen af 8.
semester til indtegning til eksaminer på 13. seme-
ster. Det er en forudsætning for tilmelding til 13.
semesters eksaminer, at der foreligger fuld godken-
delse af de valgfri kurser og ophold.

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

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

KURSER
Du kan tilrettelægge dine valgfri kurser således, at
du frit kan vælge mellem formaliserede kurser i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. semester: Hellen Edwards
Suppleanter:
10. semester: Michael Hejmadi

Valget afholdes torsdag d. 26.02.03 kl.
14:30 i Auditorium E for enden af
gangen med læselokaler i
Teilumbygningens stueetage.

STUDIET
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Råd og vejledning med hensyn til finansiering og
tilrettelæggelse af studieophold ved udenlandske
universiteter eller højere læreanstalter kan opnås
ved:
Det Internationale Kontor
Nørregade 34,4.
1165 København K
Tlf. 35 32 26 26

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

God fornøjelse med VKO

Udvalget for valgfri kurser og ophold

Studietilbud
STILLINGSANNONCE:
Vi har et ledigt PhD-projekt vedrørende multipel
sklerose på MR-afdelingen, Hvidovre Hospital. Så er
du interesseret i neuroforskning og MR, så se mere
på http://www.drcmr.dk.

UDDANNELSEN I
HUMANBIOLOGI
Humanbiologi er en tværfaglig,
forskningsorienteret
overbygningsuddannelse med fokus
på de basalbiologiske forhold, som
har betydning for forståelsen af den
menneskelige organismes funktion i
sundhed og sygdom. Uddannelsen
blev oprettet på forsøgsbasis i 1989
og blev flot evalueret i 1994 og 2003.
Der er optagelse 1 gang om året af ca. 30 stude-
rende. Muligvis øges optagelsen i år til 48.
Opbygning
Humanbiologistudiet varer 2½ år og er opbygget som
3 semestres teoretisk undervisning fulgt af 2
semestres specialestudium.
I de første 1½ år undervises i biomedicinske fag,
lægevidenskabelige redskabsfag og naturvidenskabe-
lige hjælpediscipliner. De gennemgående hovedfag
er human patofysiologi og cellebiologi. Desuden un-
dervises i kursusblokke, der omfatter f.eks. mikro-
biologi, farmakologi, genteknologi, videnskabsteori,
forsøgsdyrskundskab, isotopteknik m.v. To ophold på
henholdsvis en klinisk og en paraklinisk (laboratorie)
hospitalsafdeling indgår.
Det sidste års specialestudium udføres individuelt
under vejledning og afsluttes med en skriftlig rap-
port. Emnemæssigt vil specialet ofte tage udgangs-
punkt i tidligere undervisning på studiet og den grun-
dige træning i biologisk metodik giver et godt grund-
lag for det praktiske arbejde under specialefasen.
Undervisningsform
Undervisningen foregår som forelæsninger for hele
holdet,  projektarbejde for mindre grupper,
laboratorieøvelser i små hold, og individuelt speciale-
arbejde. 3. semester undervises på engelsk.
Beskæftigelse
Kandidater skal selvstændigt og på videnskabeligt
grundlag kunne forestå forsknings- og udviklingsar-
bejde samt evaluering og rådgivning i forbindelse
med biologiske problemstillinger af relevans for
menneskets sundhed.
Uddannelsen sigter mod ansættelse indenfor eksem-
pelvis medicinalindustrien, miljøsektoren,
levnedsmiddelsektoren, sundhedsministeriet, biotek-
nologisk industri og forskningscentre på hospitaler
og ved de højere læreanstalter. Der er minimal ar-
bejdsløshed blandt kandidaterne.
Fakta
For at blive optaget må man have en bachelorgrad
eller tilsvarende med et biologisk orienteret indhold
f.eks. i medicin, veterinærvidenskab, farmaci, bio-
logi, biofysik, ingeniørvidenskab (kemi). Ved opta-
gelsen lægges vægt på at hvert nyt hold repræsente-
rer en flerhed af uddannelser. Iøvrigt anlægges en
samlet vurdering, hvori f.eks. også indgår tidligere
forskningsaktivitet, karakterniveau og alder.
Ansøgning om optagelse og yderligere information
Ansøgningsskema kan hentes på  www.sund.ku.dk
og indsendes til:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Studiekontoret for Humanbiologi,
Blegdamsvej 3, 2200  København N.
Tlf. 35 32 70 76
e-mail: mekr@adm.ku.dk
ANSØGNINGSFRIST: Onsdag d. 31. marts 2004 kl.
12.00

LABORATORIET FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDER TILBYDER  I
FEBRUAR 2004 KURSER FOR
ALLE  FASE II STUDERENDE I
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHE-
DER:
DATO EMNE TID ÅBNES
Tir 10/2 Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)
Tor 12/2 Genoplivning 16.30-19.00 04.02
Tir 17/2 Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)
Tor 19/2 Genoplivning 16.30-19.00 04.02
Tir 24/2 Genoplivning 16.30-19.00 04.02
Tor 26/2 Kombi-kursus 16.15-20.45 04.02

(sutur, i.v. & kath.)
TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN
SKE  PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-15.00 ELLER VED PERSON-
LIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

PSYKOANALYTISK DE-
BAT INVITERER TIL
HELDAGSSEMINAR:
At leve og at lege
Winnicott – en af psykoanalysens klassikere
Vi har været så heldige at kunne engagere en gruppe
svenske psykoanalytikere til at holde deres Winnicott-
seminar her hos os i København.
De 5 foredragsholdere gennemgår de væsentligste
aspekter af Winnicotts
forfatterskab og belyser teorien på baggrund af de-
res egne kliniske erfaringer.
Tid:  Fredag, den 19. marts 2004, kl. 9.00 – 16.30
Sted: Rigshospitalet, Auditorium 2, Juliane Maries
Vej (ved kantinen)
Pris: 950,- kr..
Prisen er incl. kaffe. Frokost og drikkevarer kan kø-
bes i kantinen eller på nærliggende restauranter/
cafeer
Tilmelding er bindende og sker gennem indbetaling
af deltagergebyr senest 1. marts 2004 til Psykoana-
lytisk Debat: Girokonto: 3986276
Nærmere oplysning og rekvirering af program:
Friederike Unger: F.Unger@mail.tele.dk  eller tele-
fon: 45 41 10 20

NEUROBIOLOGISK
FORSKNINGSENHED
søger interesserede til Prægraduat
forskningsuddannelse ved det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet.
Er du interesseret i et års forskningsarbejde ved
Neurobiologisk Forskningsenhed?
Den nye diplom-forskeruddannelse giver mulighed
for at gennemføre et nærmere defineret projekt in-
den for funktionel billeddannelse med PET og SPECT
ved enheden, som især forsker i  receptor-
undersøgelser ved neuropsykiatriske og
neurodegenerative sygdomme. I uddannelsen indgår
2 Ph.D. kurser, en skriftlig rapport (evt artikel) og
en tentamen. Forskningsåret kan evt. give ½ års
merit på et senere Ph.D. studie. Uddannelsen kræ-
ver 1 års orlov fra studiet og finansieres gennem
opnåelse af et skolarstipendium (p.t. 10.000 kr/må-
ned).
Forventet start: Efter nærmere aftale, fortrinsvis
forårs- eller efterårssemester 2004.
Kontakt: Overlæge, dr.med. Steen G. Hasselbalch,
3545 1442, sgh@nru.dk eller professor, overlæge,
dr.med. Gitte Moos Knudsen, 3545 6712, gitte@nru.dk
Du kan også læse mere om Neurobiologisk Forskning-
senhed på www.nru.dk.

MENINGITIS  -
OSVAL-2 OPGAVE.
En OSVAL-2 projektopgave indenfor infektionsmedicin
er ledig. Emnet er den tidlige behandling ved bakte-
riel meningitis. Dette er i forlængelse af allerede
iværksatte men endnu ikke afsluttede OSVAL-2 op-
gaver.
Basisdata er indsamlet for et større antal patienter,
og yderligere dataindsamling planlægges udført i april
/ maj vedrørende ca. 40 patienter. Bearbejdning af
data vil foregå i samarbejde med de involverede
læger og øvrige stud.med.'er. Du vil selv få indfly-
delse på den nøjagtige problemformulering og om-
fanget af opgaven.
Samtidig er der mulighed for at indgå i en gruppe
(DBMG), der har til hovedformål dels at beskrive
ætiologi og resistensforhold ved bakteriel meningi-
tis i Danmark, dels at analysere indikatorer for kva-
liteten i diagnostikken heraf. Klinisk mikrobiologi-
ske data og de kliniske infektionsmedicinske data vil
udgøre råmaterialet. Såfremt du er interesseret, er
du velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Christian Meyer, 1.res.,
Lungemedicinsk afd.Y, KAS-Gentofte,
e-mail cnm@dadlnet.dk
Tlf: priv. 4635 6383, (mobil 2822 2922)

RUF – REJSESTIPENDIER
TIL SPECIALE-
STUDERENDE INDENFOR
JORDBRUG, SUNDHED
SAMT ANDRE OMRÅDER
MED RELEVANS FOR
DANSK ULANDS-
FORSKNING 2004

Rådet For Ulandsforskning (RUF) har
til uddeling i 2004 bevilget et antal
rejsestipendier af max. 20.000 kr. til
specialestuderende inden for
områderne ulandsrelateret jordbrug og
sundhed, samt andre områder af
relevans for dansk ulandsbistand og -
forskning. Rejsestipendierne tildeles
specialestuderende, der har fået
godkendt specialeprojekt (inklusive
OSVAL II for medicinstuderende) og er
på sidste del af studiet ved en dansk
højere læreanstalt. Der uddeles
stipendier med ansøgningsfrist 1
marts 2004. Feltopholdet bør ikke
påbegyndes før ansøgningen er
behandlet. Opholdet skal være af en
varighed, der giver mulighed for en
materialeindsamling af tilstrækkelig
varighed og dybde. Svar kan påregnes
ca. 5 uger efter ansøgningsfristens
udløb.

Betingelser
· Ansøgning til forskningsprojektet med kort
beskrivelse af projektets hovedproblemstilling, mål
og metoder på max. to maskinskrevne sider (12 pkt.)
· Projektansøgningen skal være godkendt og
underskrevet af specialevejlederen

STUDIET
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INFORMATIONSMØDE OM OPHOLD I UDLANDET

Som medicinstuderende ved Københavns Universitet har du muligheden for et ophold ved et universitet i
udlandet enten via en allerede foreliggende udvekslingsaftale med et universitet et sted i Europa (ECTS-aftale),
i Norden (Nordplus-aftale), ved Vanderbilt Medical School, USA eller ved selv at arrangere et ophold.

Er du interesseret i at vide:
- Hvornår på studiet du kan komme af sted
- Hvor du kan komme hen
- Hvor lang tid du kan studere i udlandet
- Hvordan man søger
- Hvem man skal kontakte
- Hvilke fag du kan følge
- Og meget meget mere...

SÅ KOM TIL INFORMATIONSMØDE I DAM AUDITORIET
TIRSDAG D. 10. FEBRUAR 2004 KL. 16.00

Generelt om studieophold i Europa:
Du har mulighed for at henlægge en del af dit studium til en række universiteter i EU. Der vil være mulighed for at få et EU-stipendium til dækning af evt.
ekstraomkostninger i forbindelse med opholdet.
Stipendierne er knyttet til et studieophold ved et af de ca. 27 universiteter (i 13 forskellige EU- lande), der deltager i videreførelsen af EU-pilotprojektet ECTS
(European Community Credit Course Transfer System).
Studieopholdene arrangeres normalt af ½-1 års varighed, og skal minimum være af 3 måneders varighed, hvor man følger kurserne i deres normale forløb. Hvert
universitet indenfor ECTS-samarbejdet har udgivet informationsmateriale, der beskriver deres uddannelsestilbud, og har reserveret et antal pladser til udenlandske
studerende. Endvidere har universiteterne forpligtet sig til at forhåndsgodkende studieophold af ensartede kurser ved de samarbejdende universiteter. Det er således
muligt at gennemføre et ECTS-studieophold uden studietidsforlængelse. Såfremt opholdet ikke er studietidsforlængende, kan du medtage din SU under opholdet.
Det modtagende universitet er sædvanligvis behjælpelig med at finde bolig, og oftest arrangeres et kortere, intensivt sprogkursus i tilslutning til opholdet.

ANSØGNINGSFRIST FOR ECTS OG NORDPLUS-OPHOLD OG STIPENDIER ER
FREDAG DEN 26. MARTS 2004 KL. 12.00.  I JOURNALEN, LOKALE 9.1.38A.

Ansøgninger modtaget for sent vil ikke blive taget i betragtning.

Oversigt over samarbejdsuniversiteter og deres ECTS-infomateriale, forslag til ophold i udlandet, ansøgningsskemaer
samt checkliste til ansøgninger på:

http://www.sund.ku.dk/studieInfo/int.forhold/Med/Med-int_default.htm

Hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaer og yderligere information fås ved henvendelse til international studievejleder
Tina Gottlieb inden for følgende træffetider i lokale 9.1.33A: Onsdage  og fredage 10.00-12.00. Tidsbestilling i Ekspeditionen,
lokale 9.1.33B, tlf. 35 32 70 61.

· Forskningsprojektet skal være tilknyttet
danskstøttede bistandsaktiviteter (inklusive RUF og
ENRECA)
· Skriftlig godkendelse fra de projekt-
ansvarlige i samarbejdslandet
· Kopi af relevante eksamenspapirer
· Budget for de med rejsen og opholdet for-
bundne udgifter, samt specifikation af den ansøgte
sum
· Oplysninger om finansiering fra anden side.

Der ydes tilskud til
· Billigste rejse ad mest direkte flyrute
· Udgifter til eksempelvis vaccinationer, visum,
forskningstilladelse, rejseforsikring, tolkebistand (do-
kumenterede udgifter)
· Maks. 3.500 kr./måned til ophold inklusive lokal
transport
· I alt max. 20.000 kr./studerende. Det er en forud-
sætning at der ikke opnås støtte til de samme
udgifter fra andet sted

Afrapportering
Senest en måned efter tilbagekomsten til Danmark:
· Skriftligt regnskab vedlagt originale, kvitterede
bilag i forhold til dokumenterede udgifter.
· Feltrapport på engelsk (max. 2 sider). Skemaer
fremsendes ved bevilling. Kopi skal sendes til det
lokale projekt og den relevante koordinator

Når specialet er afleveret:
· Et kort resume på engelsk skal sendes til projektet
og en elektronisk version til hjemmesiden til koordi-
natoren. Retningslinier findes på afrapporterings-
skema

Ansøgnings- og afrapporteringsskemaer er udsendt
til de respektive institutioner eller kan afhentes per-
sonligt på nedenstående adresser eller for jordbrugs-
netværkets vedkommende hentes fra JUF’s hjemme-
side

Jordbrugsområdet:
Netværk for Jordbrugsrelateret Ulandsforskning
(JUF), att.: Anne Sørensen, Koordinator
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej
17, 1870 Frederiksberg C.
Hjemmeside: http://www.juf.kvl.dk

Sundhedsområdet:
ENRECA Netværkskontoret for Sundhedsforskning,
att.: Lene Blegvad, Koordinator
Afdeling for International Sundhed. Pavillonen 42,
Panum Instituttet. Blegdamsvej 3,2200
København N. Hjemmeside: http://enrecahealth.ku.dk

Andre Områder:
Kontoret for Udviklingspolitik (UDV), Udenrigsmi-
nisteriet. Att.: Monica Baruah. Asiatisk Plads 2, 1448
København K. Hjemmeside: http://www.um.dk

ANSØGNINGSFRIST: 1. marts 2004

Annoncer
BOG SÆLGES
Respiratory Physiology, The Essentials
6th edition
West, John
150,-
26720868

MEDICINSK (15. UDG.)
OG KIRURGISK (2. UDG.)
KOMPENDIUM
sælges for 1000 kr. pr stk.
Begge er pæne og velholdte.
(Nye udgaver af begge er netop udkommet (16. &
3. udg.) 3.995,- pr stk)

Kontakt Sune
sunedamgaard@sol.dk
Tlf.: 26 83 03 32

ALMEN PATOLOGI
KØBES
Bjarke Lungholt
lungholt@stud.ku.dk
3584 1766 el. 6171 1766

STUDIET
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STUD.MED. SØGES
Til afvikling af videnskabeligt projekt søges
stud.med. til at hjælpe med praktiske forhold
omkring MR- og ultralydsundersøgelser af hjer-
ter på fredag formiddage, startende fra februar
og frem til sommerferien.
Der vil være forskellige opgaver og mulighed for
at blive involveret i forskningsprojekter om ekko-
kardiografi, herunder mulighed for OSVAL op-
gave.
Aflønning efter aftale.
Henvendelse til  klinisk assistent Jesper
Kjærgaard, Kardiologisk afdeling P, KAS Gen-
tofte, på telefon 3977 3977, personsøger 908.

BØGER SÆLGES (UDEN
UNDERSTREGNINGER
OG KAFFEPLETTER)
Almen medicin, Ivar Østergaard, 1. udgave 2003;
250,-
Pædiatri, basisbog, Henrik Hertz, 2. udgave 2001,
250,-
Praktisk pædiatri, Peter Schiøtz, 1. udgave 2002;
350,-
Obstetrik/gynækologi, basisbog, Jørgen Falck
Larsen, 6. udgave 2000; 250,-
Medical embryology, 7. udgave, Langman's; 100,-
Medicinsk embryologi, Martin E. Matthiessen;
50,-
Miljø- og arbejdsmedicin, Herman Austrup,
FADL, 2000; 100,-
Børne og ungdoms psykiatri, FADL, 1999; 100,-
Funktional histology, Wheater's, 3. udgave; 100,-
Henvendelse til Sara mobil nr. 28682219

VI SØGER RASKE
MANDLIGE
NORMALVÆGTIGE
FORSØGSPERSONER TIL
DELTAGELSE I
MEDICINSK FORSØG.
Forsøget er tilrettelagt for at undersøge, om der
er en sammenhæng mellem høj/lav aktivitet i
renin-angiotensin systemet (et hormonsystem
med kendt betydning for blodtryksregulationen)
og evnen til at fungere hjernemæssigt ved lavt
blodsukker og/eller lavt ilt indhold i blodet.

Initialt søges ca. 300 raske mandlige forsøgsper-
soner til screening (en blodprøve samt udfyldelse
af spørgeskema vedrørende helbred). De af for-
søgspersonerne, som har enten meget høj eller
meget lav aktivitet i deres renin-angiotensin
system, er egnede som forsøgspersoner og kan
deltage i det egentlige forsøg.
Screeningen søges gennemført i ugerne 7 og 8,
2004.

Det egentlige forsøg indebærer, at forsøgs-
personen udsættes for lavt blodsukker af mode-
rat grad/lavt iltindhold af moderat grad samti-
dig med, at forskellige tests gennemføres
(computertests, blodprøver, kardiogram og EEG).
Forsøgsvarigheden vil være omkring 24 timer
fordelt på fire forsøgsdage med mindst 14 dages
mellemrum samt 2 timer dagen før første forsøgs-
dag til afprøvning af udstyr.

Deltagelse i screening vil blive honoreret med
kr. 150 og deltagelse i det egentlige forsøg vil
blive honoreret med kr. 4000 (dækning for ”svie
og smerte”).

Projektet er godkendt af Videnskabs Etik Ko-
mité.

Yderligere information kan fås på telefon 48296403
mellem 8 og 15 på hverdage.

Projektleder
Læge Rikke Due-Andersen
Hypoglykæmigruppen
Medicinsk afd. F
Hillerød Sygehus
RSA@fa.dk

FORSØGSPERSONER
SØGES
Raske mandlige forsøgspersoner søges til
forskningsprojekt.
Du skal være mellem 18 og 35 år gammel. Du
skal være normalvægtig og du må ikke tage no-
gen form for medicin. Du skal være ikke ryger.

Baggrunden for at kritisk syge patienter og pa-
tienter med type 2 sukkersyge har nedsat føl-
somhed for insulin er fortsat uafklaret. Begge
patient-typer har høje niveauer af inflammations-
markørerne TNF og IL-6 i blodet. TNF stimule-
rer IL-6 som til gengæld hæmmer TNF. Vi har en
teori om at TNF er med til at nedsætte følsom-
heden for insulin og at IL-6 øger følsomheden.
Vi vil derfor undersøge om indgift af hhv. TNF og
IL-6 har indflydelse på insulinfølsomheden.

Du skal være med i 3 forsøg af ca. 7 timers
varighed med minimum en uge mellem hvert
forsøg:
1. TNF infusion kombineret med sukker
og insulin.
2. IL-6 infusion kombineret med sukker og
insulin.
3. Saltvands infusion kombineret med suk-
ker og insulin. (Kontrolforsøg).

Et par dage før selve forsøget vil du blive under-
søgt og få taget diverse blodprøver.

Du får anlagt 3 intravenøse katetre: ét i hver
albuevene og ét i en vene på håndryggen (denne
hånd skal under hele forsøget ligge i en varme-
pude). Fra det ene kateter i albuevenen vil der
blive taget blodprøver hver time, i det andet
albuevenekateter indgives følgende:
Til tiden –2 timer opstartes en infusion af stabile
isotoper (ikke radioaktivt mærkede sukker-
molekyler), vi kan på den måde undersøge sukker-
metabolismen i kroppen. Efter 1 time (tiden –1
time) opstartes infusionen af TNF (forsøg 1), IL-
6 (forsøg 2) eller saltvand (forsøg 3) og til tiden 0
opstartes infusionen af sukker og insulin.
TNF og IL-6 kan give kortvarige symptomer i
form af hovedpine og feber.

Under hvert forsøg tages der 4 muskelbiopsier
fra lårmusklen, samt 4 fedtbiopsier fra maven.
Muskelbiopsierne kan være forbundet smerte.
Fedtbiopsierne er stort set uden gener.
Forsøget betragtes som værende risikofrit og
uden bivirkninger.

Honorar: Dækker kørselsomkostninger, tabt ar-
bejdsfortjeneste samt kompensation for ubehag.
Udgør 4500 kr. Af dette beløb vil de 2250 kr.
blive udbetalt som gavekort til f.eks. Netto, de
resterende 2250 kr. er skattepligtige.

Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til
Peter Plomgaard eller Rikke Krogh-madsen
Telefon: 35450486/40285037
rix@rh.dk

FORSØGSPERSONER TIL
ARBEJDSFYSIOLOGISK
UNDERSØGELSE
Vi søger mandlige forsøgspersoner til et arbejds-
fysiologisk studie af et muskelarbejdes effekt på
reguleringen af lipoproteinmetabolismen (i le-
ver og skeletmuskulatur) i relation til indtagelse
af et standardiseret testmåltid.
Forsøget gennemføres over to dage, med ca. 2-3
ugers mellemrum, og varer hver gang ca. 10
timer. Den ene dag skal du arbejde/cykle 1 time
på 50% af din maksimale iltoptagelse efter ind-
tagelse af et testmåltid. Den anden dag skal der
ikke arbejdes men kun spises. Der vil blive an-
lagt kateter i en arterie i håndleddet og i en
lyskevene. Via lyskevenekateteret anlægges end-
videre et levervenekateter.
Der ydes honorar.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte

Læge, ph.d.-stud. Lotte Hahn Enevoldsen
Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling
Bispebjerg Hospital
Tlf: 3531 3007/2797
e-mail: lhe01@bbh.hosp.dk

STUDENTERMEDHJÆLPER
SØGES TIL GENETISK
FORSKNINGSPROJEKT
PÅ INSTITUT FOR
MEDICINSK BIOKEMI
OG GENETIK, AFD. G.
Stud.med. søges til ca. 8 - 10 timers ugentlig
arbejde på forskningsprojektet ”Efterundersøgelse
af personer med balancerede kromosombrud”.
Arbejdet består i diverse praktiske opgaver i
forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse:
dvs. udsendelse af skemaer, skrive breve, gen-
nemgang af journaler o.l. Ansættelse foreløbigt
frem til sommerferien. Time-aflønning via eks-
tern finansiering.

Henvendelse til læge Iben Bache på
iben@medgen.ku.dk eller tlf. 35327844.

… EVERY DAY COUNTS…
NÅR NYE LÆGEMIDLER
SKAL UDVIKLES…
’Drenge’, se her…

Det er et internationalt krav, at nye lægemidler
skal afprøves på fysisk og psykisk raske, unge
mennesker.
Er du en mand i alderen 18-40 år, og er du sund
og rask,
kan du blive forsøgsperson i PhaseOneTrials A/S.
Ring til vores projektsygeplejerske på
tlf. 3634 4883
og få mere at vide, bl.a. om hvad du kan få ud af
at deltage.
Du kan også læse om os på nettet på
www.phaseonetrials.com.

PhaseOneTrials A/S er en selvstændig og uaf-
hængig forskningsvirksomhed, der gennemfører
fase 1 afprøvninger af nye lægemidler i Danmark
for lægemiddel- og biotekindustrien.
PhaseOneTrials A/S ligger på H:S Hvidovre Ho-
spital, som er medejer af virksomheden.

MEDICINSTUDERENDE
SØGES TIL
befolkningsundersøgelse

AMTSSYGEHUSET i HERLEV
Deltidsstilling, 4-6 timer dagligt, mandag til tors-
dag i tidsrummet 14.15 – 20.15.

Arbejdet er varieret og består først og fremmest
i blodprøvetagning, måling af lungefunktion og
blodtryk, gennemgang af spørgeskemaer og di-
verse administrativt arbejde. Oplæring vil finde
sted.

Tiltrædelse snarest.
Ring og hør nærmere hos Merete Appleyard man-
dag til torsdag mellem
kl. 10 og 12.
Tlf: 35 31 60 95 el. 35 31 60 93
Fax:35 31 60 70
E-mail:ma01@bbh.hosp.dk

ANNONCER
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STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES
Har du lyst til at tjene til studierne og samtidig
prøve om forskning er noget for dig?

Vi søger til vore laboratorier på Medicinsk Fy-
siologisk Institut en medicinstuderende til at
hjælpe os med vore undersøgelser af hvordan
hjernen og rygmarven styrer bevægelser.

Hvis du er interesseret kan du henvende dig på
tlf .  35 32 74 50/61 eller E-mail :
j.b.nielsen@mfi.ku.dk.

Hans Hultborn
Jens Bo Nielsen

LAERDAL SOPHUS
SØGER STUD.MED. MED
INTERESSE FOR
LÆRING.
Laerdal Sophus er en dynamisk medicinsk soft-
ware-virksomhed, der arbejder med at udvikle
simuleringsprogrammer til brug for uddannelse
og videreuddannelse for sundhedspersonale i hele
verden –lige fra læger til førstehjælps-givere.
Laerdal Sophus er en del af den norskejede medico-
tekniske virksomhed Laerdal Medical A/S – se
mere på www.laerdal.com.

Vi søger nu en medicinstuderende til at deltage
i den medicinsk-pædagogiske analyse af  hvad vi
gerne vil formidle og hvordan.

Vi forventer først og fremmest at du har en
interesse i læring. At du gør dig tanker om hvor-
dan man lærer og formidler.
Desuden forestiller vi os, at du:
· Er på 2.del af studiet
· Er parat til at omstille dig med kort
varsel
· Er engageret, omhyggelig, samvittig-
hedsfuld og klar til at tage ansvar
· Kan indgå i ungt og dynamisk team-
arbejde
· Er god til at tale og skrive engelsk – da
meget arbejde foregår på engelsk
· Kan arbejde flexibelt ca.15-20 t/uge.
(Der vil være mulighed for selv at få stor indfly-
delse på lægge timerne, så de kan tilpasses un-
dervisning og andet ad hoc)
· Er parat til at starte ved semesterstart

Skriv lidt om dig selv (vedlæg eksamensudskrift)
og hvorfor du gerne vil have jobbet til:

Khurram Jamil/ Siska Horn Falkenberg
Laerdal Sophus A/S
Njalsgade 19D
2300 Kbh. S

Email: sfalkenberg@laerdal.dk
Tlf.: 33 37 79 00

BØGER SÆLGES. ALLE I
GOD STAND.
Forfatter Titel udgave Pris
Berne & Levy Physiology 4. udg 250
Nielsen & Krukow Biokemi 2. udg 400
Geneser Histologi 1. udg 450
Mygind Kemi, bind 2 1. udg 150
Mygind Kemi, bind 3 11. udg 100
Crossman Neuroanatomy 1. udg 100
Karlsen Basal nyrefysiologi 1. udg 100
Fauci & Braunwald Harrisons Internal
medicine, pocket 14. udg 100
Hampton EKG Made Easy 5. udg 100
Autrup m.fl. Miljø- og arbejdsmedicin 1 .
udg 150
Bertelsen Psykiatrisk ordbog
2001 50
Jensen Karkirurgi 1. udg 200
Mathiesen m. fl. Regionær anatomi 4 .
udg 150
Afhentningssted: Vesterbro
Telefon: 3386 1933, Mail: p.k@dadlnet.dk

RASKE
FORSØGSPERSONER
SØGES TIL DELTAGELSE
I ET KLINISK
VIDENSKABELIGT
FORSØG VEDRØRENDE
KONTAKTEKSEM.
Forsøgsdeltagere skal være over 18 år. Desuden
må du ikke være gravid, ammende, ikkehave
atopisk eksem (børneeksem) eller være i
immunsupprimerende behandling.
Forsøget forløber over 5 uger, hvor man skal
møde op 6 gange på hospitalet. Vi betaler dig kr.
120 pr. time, i alt kr. 2040.  Du skal møde op som
følger :

 D1 (7 timer) ® D2 (6 timer) ® D3 (1 time) ® D8
(1 time) ® D35 (1 time)®D37 (1 time)

Hvis du er interesseret i at deltage er du meget
velkommen til at kontakte læge Line Kynemund
Pedersen og få yderligere oplysninger på tlf. 39
77 73 10.
Forsøget er finansieret af rammebevilling fra
Miljøstyrelsen til videncenter for allergi overfor
kemiske stoffer i  forbrugerprodukter,
Amtsssygehuset i Gentofte og er godkendt af
Den Videnskabsetiske Komité (KA03150).

Læge Line Kynemund Pedersen
Videncenter for allergi overfor kemiske stoffer i
forbrugerprodukter
Amtssygehuset i Gentofte
Ledreborg Allé 40, 1.sal
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 7310
Email: linpe@gentoftehosp.kbhamt.dk

VIL DU ARBEJDE MED
VERDENS FØRENDE
VIRKSOMHED INDEN
FOR MEDICINSK
SIMULERING?
Laerdal Sophus udvikler medicinske simulato-
rer, som bl.a. bruges af den Amerikanske Hjerte-
forening, det Amerikanske militær og interna-
tionale Røde Kors.

Vi skal i den kommende tid udvikle en Pre-Ho-
spitals simulator. Til det har vi brug for nogle
personer, som vil teste beta-versionerne.
Er du:
-På fase 2,
-SPV’er
-VT'er
Så kan vi formentligt bruge dig.

Hvor og hvor meget:
Arbejdet vil normalt vare nogle timer om for-
middag eller eftermiddagen på vores adresse:
Njalsgade 19D, 2300 København S (5 min fra
Islandsbrygge Metro statation).
Løn:
Dit arbejde vil blive honoreret med 135kr/time
Er du interesseret, så kontakt:
Svend Gundestrup
Medical Assistant & Logistics
sgundestrup@laerdal.dk

Laerdal Sophus (www.laerdal.dk) was founded in
May 1997 with the aim of making advanced
medical software. During the past 6 years, the
company has grown quickly and is now located on
Islandsbrygge in the heart of Copenhagen. Laer-
dal Sophus is today the world-leader in advanced
medical PC simulators to both laypeople and
professionals.

Laerdal Sophus is responsible for the global
development of Laerdal group’s (Laerdal.com)
software for Self Directed Learning, with special
emphasis on medical simulation. Among our
largest clients are: The Red Cross and The
American Hear Association.

Til Drengene: Søs

Til pigerne: Palle

ANNONCER
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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.

IKKE-INDLEVEREDE
LØNBILAG FOR 2003.
Lønsedler og strykelister, som vedrører år 2003 – SKAL
være Vagtbureauet i hænde senest i forbindelse med
næste lønkørsel, dvs. den 20. februar 2004.
Det er af stor vigtighed at de resterende
lønsedler for 2003 bliver afleveret som
nævnt, da de herefter - kun i yderste nøds-
tilfælde vil blive honoreret.

KÆRE VAGTTAGER!
Undskyld…
Vi ved godt, at vi har besværet mange af jer med
uønskede sms’er i de sidste måneder. Det lumske
formål har været at lokke jer på vagter i ikke har været
skrevet op til.
Vi har været desperate (for mange vagter og for få
vagttagere!)
Nu vil vi gerne bede om tilladelse til at sende lige
præcis dig en sms i tilfælde af udækkede vagter.
Hvis du ønsker en sms når der er ledige vagter så
skriv en mail til os på
chancen@kbh.fadl.dk
Skriv dit navn og dit mobilnummer så bliver du noteret
på vores interne "OK-sms-liste".
Fremover vil man kun modtage en sms hvis man står
på denne liste.
VH Vagtafdelingen

OPSKRIVNING TIL VAGTER
FOREGÅR NU KUN FRA 12:00-
20:00.
Venligste hilsner fra vagtlederne

SÅ ER DE HER!
Forårets kurser er sluppet løs på hjemmesiden.
Gå ind på hjemmesiden www.fadl-vagt.dk klik på Kø-
benhavn derefter et klik på Kurser og alle kurserne vil
vælte frem.
SPV  -  VT  -  EKG  -  Børne-VT  -  Børne –SPV  -  Brand
og Genoplivning.
Udfyld tilmeldingsskemaer til de kurser du går og drøm-
mer om, gem dem på din egen maskine og vedhæft
dem i en mail til Tina på tj@fadl.dk.
Svar på tilmelding kommer så hurtigt som overhoved
muligt.

SKYND DIG !!
Obligatoriske kurser for alle
vagttagere i H:S.
BRAND OG GENOPLIVNING.
Vi undersøger i øjeblikket hvor mange aktive vagttagere,
der endnu ikke har taget de obligatoriske kurser. Tids-
fristen er faktisk udløbet, men du får hermed en ene-
stående chance for at komme med.
Der vil kun blive oprettet kursuspladser til de vagttagere
som melder tilbage.

I løbet af februar 2004 skriver vi til alle TILMELDTE
med datoer og tidspunkter for kurserne.

På hjemmesiden www.fadl-vagt.dk og på Vagtbureauet
finder du skemaer vedr. tilbagemelding.

SERVICECENTRET:
-Har du glemt hvornår det lige var du var på brand-
kursus?
-Har du glemt at tage den elektroniske test på Tryg-
brandskole senest en måned efter det praktiske kur-
sus?
-Har du glemt dit password eller login til Trygbrand-
skole?
-Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektro-
niske brandtest på Trygbrandskole?
Alle disse spørgsmål og mange flere kan
vi hjælpe dig med på Vagtbureauet, så
ring og spørg Tina eller Beate på tlf. 35 24
54 04 eller via e-mail tj@mail.dk.

VIL DU VÆRE 100% SIKKER
PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER?
SPV hold 1501 søger nye medlemmer.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.
Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykia-
triske og somatiske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.
Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).
Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vag-
ter pr. måned.
Ansøgningsfrist: Fredag den 13. februar 2004 til Vagt-
bureauet
Yderligere info: Kontakt vagtbureauet.

BLODPRØVETAGNINGSHOLDET
1602 PÅ RIGSHOSPITALET
SØGER 4 NYE
HOLDMEDLEMMER
Arbejdet består i blodprøvetagning med lukket system
på indlagte patienter, og arbejdstiden er 8-14 i weeken-
der og på helligdage.
Vi er altid 5 på arbejde samtidig og har et godt samar-
bejde både indbyrdes og med de andre ansatte
på afd. 3011.
Krav for ansættelse:
Du skal kunne:

STIKKERHOLD 1606,
HVIDOVRE HOSPITAL, SØGER
NYE HOLDMEDLEMMER!
Kunne du tænke dig at være medlem af et velfunge-
rende FADL-hold og være sikker på at
få ca. 4 vagter månedligt?
Holdet søger 4 nye medlemmer, som har lyst til at
lære at mestre blodprøvetagningens kunst.
Vi dækker mandag til torsdag i tidsrummet 8.00 –
15.00 og tager blodprøver både i ambulatoriet
og rundt på hospitalet.
Stikke-erfaring ønskelig, men er ikke et krav, da oplæ-
ring vil finde sted på afdelingen, (lønnet).
Krav:
· Min 100 SPV-timer

- tage blodprøver!
- tage 4-5 vagter i snit om måneden.
- tage vagter i Påsken, eksamensperioderne og i som-
merferien.
- deltage på holdmødet den 3. marts ’04 kl. 17.00.
- være på holdet i minimum 1 år.
Oplæring: 2 følgevagter á 6 timer (hvor du får 3 timers
løn for hver følgevagt) samt et introduktionsmøde på
afdelingen v. en af de fastansatte bioanalytikere.
Løn: Som SPV hold – se FADL’s aktuelt gældende
takster.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. februar 2004 til Vagt-
bureauet.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Vagtbureauet eller holdleder Jacob, tlf.: 38340797 (fast)
/ 20141201 (mob)

VT-HJEMMEHOLD 1516
SØGER NYE MEDLEMMER
Arbejde: Holdet passer en ca. 60 årig kvinde med ALS.
Patienten er lammet, og skal have hjælp til     alt,
herunder sugning af mund og svælg, af og til.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet er døgndækkende, alle dage, og
arbejder i 12 timers vagter. Antal vagter pr. måned
aftales nærmere.
Løn:   VT-holdløn.
Krav: VT-kursus, gerne tidl. erfaring med lign. arbejde
– men søg gerne uanset hvad.
Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet.
Ansøgningfrist: HURTIGST MULIGT!!!

· 6. sem. eller derover
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 10. februar 2004 kl. 12:00
Stansardansøgningsblanket kan udfyldes på Vagt-
bureauet.

VT HOLD 4619 SØGER NYT
HOLDMEDLEM
Vi er et hyggeligt lille ventilatørhold (i alt 5 hold-
medlemmer efter indsupplering).
Vi passer en 17-årig dreng med sølvkanyle alle hver-
dage i dagvagter (kl. 7-17).
Arbejdet består i, at vi henter ham i Taastrup og følger
ham i skole i Fredensborg. Han er fuldt selvhjulpen, og
der er derfor oftest god mulighed for at få læst på
vagt.
Kørekort er påkrævet, og egen bil er en fordel, men
ikke en nødvendighed. Ved kørsel i egen bil refunderes
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udgiften med kr. 2,98 pr. km, som beløber sig til ca. kr.
300 pr. vagt, skattefrit.
Du skal kunne dække op til 5 vagter pr. måned, også
i eksamensmåneder.
Desuden skal du kunne deltage i holdmødet tirsdag
den 24. februar 2004 kl. l8:00
Ansøgningsfrist: Fredag den 20. februar 2004.
MVH hold 4619

VT-HOLD 4402 SØGER 4 NYE
MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.
Kunne du tænke dig fordele som:
1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig
på til vagt,
2) at det er på samme afdeling hver gang,
3) at du kender dem, du møder på arbejde med,
4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med,
hvad du kan,
5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde,
hvad du allerede har lært,
6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre
procedurer inden for observation, pleje og behandling
af intensivpatienter, dvs. få trænet
1. de basale kliniske færdigheder,
2. dit kliniske blik og
3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange for-
skell ige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.
Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelin-
gen.

Ansøgningskrav:
1. 400 VT-timer.
2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning).
3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, såle-
des at du kan være vagtaktiv fra marts 04.
4. Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3
måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afde-
lingens størrelse og de mange forskellige patienter, er
det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er,
at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der
mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned.
5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og
at du er motiveret for at indgå i et team både som
ventil og i forhold til afdelingen.
6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen
mandag d. 16/2-04 fra kl. 14.15
7. Du skal kunne komme til vores holdmøde og mid-
dag søndag d. 22/2-04 kl. 18.00.
Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på hol-
det mindst et år.
Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,
hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret,
og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis
man f.eks. ikke har nok VT-timer.
Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der
tidligere har haft ansættelse på afdelingen.
Yderligere info fås hos holdleder: Assia Amal Bada på
tlf: 33 23 79 14
Ansøgningsskema fås og afleveres på vagtbureauet.
Ansøgningsfrist: Torsdag d.12/2-2004 kl.17.00.

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og
avanceret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 1 erfaren ventilatør til
ansættelse som kardiologisk assistent.
Vi er p.t. elleve medicinstuderende, der indgår som
fast personale på kardiologisk afdeling B  på RH, som
kardiologiske assistenter.
Stillingen som kardiologisk assistent:
Vi  dækker fast aften- og nattevagter samt dagvagter
i weekenden (vi har fri til vores månedlige holdmøde).
 Obs’ernes (de kardiologiske assistenters) arbejdsom-
råde udgøres primært af:
· Kontinuerlig EKG-overvågning.
· Arytmi-diagnostik i 1 aflednings-, 2 aflednings-, 12
aflednings- og esophagus-EKG.
· Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning.
For at komme i betragtning er du:
· Færdig med 5. semester ny studieordning eller fase
I gammel studieordning.
· Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-
timer, gerne med tidligere intensiv erfaring.
· I stand til at tage gennemsnittet af antal vagter
(minimum 10 vagter), også i eksamensmånederne.
· Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit (mindst) frem til medio 2005.
· Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
· Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
· med fordel tidligt på studiet
(Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående
punkter, så søg stillingen alligevel hvis du er i tvivl
,om du opfylder alle kriterierne).
Vi kan tilbyde:
· Intensivt oplæringsprogram i tolkning af ovennævnte
EKG-typer samt avanceret genoplivning.
· Oplæring foregår i 4 ubetalte + 4 betalte nattevagter
samt 16 betalte aftenvagter, men arbejdet derefter
skal også betragtes som betalt indlæring af centrale
kliniske redskaber.
· Et spændende arbejde og god uddannelse på en
velfungerende, lille og hyggelig intensiv afdeling.
· “Pensioneringsordning”, idet man efter 200 afholdte
vagter (1600 timer) kan nøjes med 1/3 af vagt-
gennemsnittet.
· 1 stk. Klinisk elektrokardiologi af Bjarne Sigurd & Erik
Sandøe (gratis efter 1 års arbejde på holdet).
· Høj løn fra selvstændig pulje.
Som obs’er forventes det at man er ansvarsbevidst,
men også parat til at indgå som et dynamisk input til
vores yderst festlige holdmøder og afdelingsfester.
Ansøgningsfrist: torsdag den 12. februar (uge 7) 2004
kl. 15.00 på vagtbureauet
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag d.
13.02.2004 kl. ~14  på afd. 2.14.3 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan O.
Matras på tlf. 28-89-43-05 / 32-95-72-66 eller
jogvanmatras@hotmail.com .

INTENSIVHOLD 4102 SØGER 1
NYT MEDLEM TIL AFD. 542
KKHH
Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv
afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem
får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende
arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker
med  rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring
med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du
fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste
kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og
kaffemaskinen befinder sig.

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller allerede kan:
· At blande/give medicin, herunder pressorstoffer og
antibiotika.
· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG m.m.
· At gå stuegang med læger fra de forskellige afdelin-
ger.
· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk kardex
(PDM).
· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med ansvar
for en patient.
· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig
hæmodialyse, (AQUARIUS).
· At kunne arbejde med alle ikke allerede nævnte ting
der hører til arbejdet på en intensiv afdeling – såsom
psysisk observation, personlig pleje af patienten, ar-
bejde med pårørende, akutte livsreddende procedurer,
opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus meget, me-
get mere.
Vi forventer at du opfylder følgende krav :
· Har min. 600 VT timer. Dette kan der dispenseres
fra, forudsat relevant tidl. arbejde.
· Har bestået farmakologi.
· Kan tage 8 vagter om måneden i det første halve år.
· Er selvstændig, fleksibel og engageret.
· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter ( 6
med en ventil og 2 med en sygeplejerske).
Oplæring :
· Februar 2004
Vagtstart :
· Marts 2004
Ansøgningsfrist :
· Ansøgningen skal være Vagtbureauet i hænde fredag
den 6. februar  2004 Kl. 12.00.
Yderligere informationer: Kontakt venligst holdleder
Lasse Paludan-Andersen, tlf.nr.:  36 16 09 93
PS: Oveni alt det ovenstående følger med en ansæt-
telse også et godt måltid mad hver måned til hold-
mødet, fantastisk god kondi af den korte cykeltur til
Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige hold-
medlemmer fordelt over flere semestre og klinikudvalg.

UNDERVISER TIL VT-KURSET
Vagtbureauet søger en underviser til ventilatørkursets
lektion 2. Undervisningen starter sidst i februar og
kører ca. 5 uger.
Lektionen omhandler hjerte og kredsløb. Monitorering
af hjerte og kredsløb gennemgås samt hvilke faktorer
der påvirker kredsløbet hos kritisk syge patienter og
hvordan patologiske tilstande behandles. Der undervi-
ses i væsketerapi,  blodgas analyse samt diagnosti-
cering og behandling af shock. Avanceret genopliv-
ning gennemgås.
Kvalifikationer
Du skal have lyst til at undervise og være rutineret
ventilatør. Har du undervisningserfaring er dette na-
turligvis en fordel, men ikke et krav.
Arbejdstid og løn
Lønnen reguleres løbende og er for  tiden ca. 278,- kr.
pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire VT-kurser pr. semester; dette
indebærer 8 undervisningsmoduler á fire timer på lek-
tion 2, som deles med anden underviser. Derudover
kan der påregnes afløsning af undervisere på andre
lektioner.
Ansøgning
Skriftlig ansøgning stiles til kursussekretær Tina Jepsen
og sendes til:
FADL’s Vagtbureau
Blegdamsvej 4, 2.
2200 København N.
Ansøgningsfrist: mandag den 9. februar klokken 12.00.

Har du spørgsmål eller lyst til at vide er du velkommen
til at kontakte VT-koordinator Søren Rasmussen på tlf.
23 34 15 16.
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 Det Medicinske Studenterråd

Referat af MSR møde d. 18.12.03
Til stede: Henrik Frederiksen, 9.sem; Chri-
stina Jensen-Dahm, 5.sem; Zarah, 3.sem;
Peter, 7.sem; bo, 9.sem; Sabrina, 2.sem;
Maria, 2.sem; Anne Holm, 4.sem; Liv
Lauritsen, 6.sem; Lasse Krogsbøll, 5.sem;
Helene Hvidman, 5.sem; Simon Serbian,
9.sem og Karina Heuer Bach, sekretær

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Opsamling af efterårets aktiviteter
5. Fagrådsdag
6. næste møde
7. Meddelelser
8. Evt.

1. Formalia
Dirigent: Helene

2. Nyt fra semestrene
3. sem: Bør undersøges hvor mange der
betaler for ekstra undervisning, og hvis
procentdelen er høj, bør emnet tages op
i studienævnet, da det tyder på at de
studerendes forventninger til eksamen
og niveauet i undervisning ikke svarer
overens.
5. sem: har holdt møde med kursusleder
om fejl, mangler og ros for semesteret.
6. sem: Der er rettevejledninger til eksa-
men, uanset hvad censorer m.v. siger.
Ønsker evalueringer uddelt tidligere,
således at en løbende udfyldelse af ske-
maer kan finde sted.

3. Nyt fra udvalg
1. sem. udvalg: Forslag til ændring ved
tentamen i medicinsk kemi og basal
humanbiologi. Stillingtagen til blok-
kurser på næste MSR møde. Ny supple-
ant er Sabrina.
2. sem. udvalg: Glade for deres work-
shop, der måske kan indføres generelt i
kurset.
3. sem. udvalg: ingen møder i dette se-
mester, men holder møde d. 10.02.04
10. sem. udvalg: Mener at der er inte-
resse og tid til noget psykologi på seme-
steret.
Koordineringsudvalg: Ny Uddannelses-
bekendtgørelse og eksamens-
bekendtgørelse er sendt i høring og alle
bedes læse dem i gennem. Kommenta-
rer gives til hhf@stud.ku.dk og
karina@fsr.ku.dk
PC til eksamen: Der kommer en større
spørgerunde, men der arbejdes videre

med projektet. Projektets gennemførsel
afhænger af hvor mange der tilmelder
sig.
Begivenhedskomite: holder møde
05.01.04
Dekanatsmøde: afholdes 2 gange pr.
semester mellem studerende og dekan.
Fakultetsdagen i efteråret 04 kommer
til at handle om uddannelse. Helene og
Simon sidder i planlægningsgruppen.
Der bliver holdt fakultetsfest i foråret
04 for indvalgte i studienævn, fakul-
tetsråd m.m.. Der blev diskuteret ad-
gang fra bachelor til kandidat. Hvis
undervisere udebliver fra undervisning
skal dette meddeles til kursusleder
samt kopi til studieleder. 7. sem. for-
året 04 har LKF på Rigshospitalet.
Diskussion om medicinsk studenterhus
tages på næste MSR  møde.
FAMU: I forbindelse med øverlser i bio-
kemi, kemi m.v. må tøj og tasker ikke
være i øvelseslokalet. Der er omklæd-
ning i kælderen bag dissektions-
lokalerne. Dette er dog en dårlig løs-
ning. Der mangler skabe på Panum. Der
blev ikke vedtaget et forbud mod kitler
i kantinen, men der følges op på det.
Ankenævn: Der er snart afklaring på
betaling for arbejdet. Det bliver nok en
standard takst uanset hvilken ankesag
der er tale om. Gerne i samme størrel-
sesorden som censorer.
Fakultetsrådet: Ny bacheloruddannelse
i odontologi med to spor: et for tandlæ-
ger og et for tandplejere. Har diskuteret
øget optag på Humanbiologi, men dette
sker ikke, da økonomien ikke er i orden.

4. Opsamling af efterårets aktivite-
ter
Følgende ting skal der arbejdes videre
med næste semester:
- evalueringer
- undervisningens kvalitet
- undersøge omfanget af udeblivende
undervisere
- undersøge omfanget af betalt ekstra-
undervisning
- vilkår for udenlandske især norske og
svenske studerende

5. Fagrådsdag
Afholdes d. 7. februar med møde fra 13-
18 og efterfølgende stor middag.
Sabrina og Maria koordinerer maden.
Stedet bliver nok FSRs lokaler i Fiol-
stræde 10, men mere information føl-
ger.

6. næste møde
Afholdes d. 2. februar kl. 16:00.
Dato for bogmarked følger senere.

7. Meddelelser
Der er SUPU møde i Odense d. 22. ja-
nuar kl. 15

8. Evt.

Fagrådsdag lørdag d.7/2-04
kl 13
MSR holder traditionen tro fagrådsdag i begyndel-
sen af hvert semester for at lægge en handlings-
plan for det politiske arbejde i de nye semester og
have tid til at diskutere vigtige emner til bunds. I
år holdes fagrådsdagen i FSRs lokaler Fiolstræde
10. Mødet starter kl 13 og varer til kl 18,
hvorefter vi holder en hyggelig middag.
Dagsorden

1. Øget optag på medicin studiet
3. Samarbejdet med IFMSA/

IMCC
4. a) integration

b) blokkurser
c) sikring af mindre fag
Opfølgning af diskussionen på
mødet d. 2/2 og tilbagemelding
fra mødet i udvalget vedrø-
rende integrerede eksaminer

5. Handlingsplan
6. PR
7. Bogmarked

Valg til KUs styrende organer
I efteråret blev valget af studenter-
repræsentanter til de styrende organer ved
KU aflyst. Siden har der været et omfattende
arbejde i gang med at kontakte alle indvalgte
og få disse til at fraskrive sig deres retskrav på
at blive siddende frem til 2005, hvor den nye
universitetslov træder i kraft. Der er nu blevet
udskrevet suppleringsvalg til de poster, der
ikke er besat. Da alle indvalgte studerende i
studienævnet for medicin har fraskrevet sig
deres retskrav, er der valg til samtlige poster.
MSR opstillede til mødet 2. oktober følgende
repræsentanter til studienævnet: Helene
Hvidman, Kirstine Fabritius, Michael
Hejmadi,Henrik Frederiksen, Christina
Jensen-Dahm. Suppleanterne blev Louise
Rasmussen, Kenneth Andersen, Saqab Sethi,
Elisabeth Waagesen, Liv Lauritzen, Bo
Bierring-sørensen, Simon Serbian og Bjarke
Hansen. Da de nye opstillingslister skal være
FSR i hænde senest den 20. februar, afholdes
opstillingsmøde ?? (Se opslag på MSRs tavle)

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.5). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.

Telefon 3532-6400.  Homepage: www.studmed.ku.dk/msr  E-mail: msr@studmed.ku.dk

INDRE ORGANER
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IMCC MÅNEDSMØDE,
ÅRETS FØRSTE!!
-Hvor du blandt andet kan høre om at være
menneskerettighedsobservatør og medicinstuderende
i Palæstina.

I DAG, ONSDAG d. 4/2 kl. 19.00
i FADL's mødelokale (over kantinen)

5 DAGES UDVEKSLING TIL
HOLLAND
IMCC københavn er blevet kontaktet af et universi-
tet i Groeningen i Holland. De inviterer os til at
deltage i “The Twinning Project”. Hvis du har lyst til
at deltage, bliver du matchet med en  hollandsk
medicinstuderende.  I april måned 2004 tager du til
Groeningen I 5 dage, bor hos og følges med din hol-
landske “tvilling” på uni eller I klinik og derefter
videre ud på byens barer. Der bliver også arrangeret
et socialt program.
I Maj 2004 kommer den hollandske tvilling til KBH I
5 dage.
Der er rigtig gode muligheder for at søge penge og få
betalt turen og opholdet.

Alle stud. med.’er kan deltage; hvis du er frisk, eller
vil høre nærmere, så
skriv til:            president-copenhagen@imcc.dk

Eller kom til IMCC månedsmøde i dag, onsdag 4/2
kl. 19 I FADL’s mødelokale (over kantinen)

VH Rasmus Køster-Rasmussen, Lokalformand IMCC-
KBH

FORSKNING ER FEDT …
FORSKNING I UDLANDET
ER FEDERE!!!
Så er det snart ved at være sidste udkald til at
komme på denne sommers forsknings ophold. Vi har
stadig pladser tilbage. Kom til Finland eller Japan!!
Skriv til nore@yahoo.dk. Efter at i har tjekket de
mange fede projekter,  inde på databasen
www.ifmsa.org og skynd jer så at sende ansøgningen
som ligger inde på www.imcc.dk .

En hel masse web-adresser, men det tager stadig
kun 5 minutter (okay måske 15 min….)

PS. Alle ansøgninger skal sendes som vedhæftning.
SNART

IMCC

PIT ØNSKER ALLE GAMLE OG
NYE MEDLEMMER VELKOMMEN
TILBAGE TIL ET NYT SEME-
STER.
Vi ønsker særligt velkommen hjem til alle dem der
har været ude og rejse, og vi glæder os til at høre alt
om jeres eventyr.
Vi holder møde hver anden onsdag i måneden kl.17,00
i IMCC:s lokaler.

Møde datoer er som følger:
11/2
Hilse på alle hjem komne og høre hvad de har ople-
vet, og vinke de rejsende af. Planlægning af info-
møde i 26/2.
26/2
Info-aften kl. 19,00 (lille mødesal ved kantinen).
10/3
Ansøgningsfrist for udsendelse forår 2005 kl. 12,00
til IMCC:s kontor. Udvalg af nye PIT:er og udsen-
delse af kontrakter.
14/4
Legat-søger møde.
28/4
OBS!. Spise og hygge før eksamens læsningen star-
ter på alvor.
Tilmelding senest en uge før til PIT@imcc.dk

Vi håber at se alle gamle og nyligt hjem komne
PIT:er.
Nye rejselystne og nysgerrige er selvfølgeligt også
velkomne.
PIT er en forening under IMCC som sender ud medi-
cinstuderende på et 3-6 måneder langt ophold på
sygehus i bl.a. Afrika, Indien, Bolivia og Cuba.

INDRE ORGANER
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Man 23.2 Premiere kl 19.30
(servering af champagne)
Tirs 24.2 Kl. 20.00
Ons 25.2 Kl. 20.00
Tors 26.2 Kl. 20.00
Fre 27.2
Jubilæumsforestilling Kl. 20.00
Lør 28.2 Kl.15.00 og kl. 20.00

Billetsalget finder sted i
Studenterklubben torsdag d.
12.2 kl 16-17.30 og resterende
billetter vil blive solgt
efterfølgende tirsdag d. 17.2 kl
16. Prisen er 60,- pr forestilling.

MEDICINERREVYEN
2004 PRÆSENTERER:

HOT DOCS –STUD.
MED DET HELE
Årets revy er den 10.ende i
rækken og fylder således rundt.
I uge 9 går det løs i
Studenterklubbens lokaler med
årets revyforestillinger, der kan
nydes på følgende tidspunkter:

ARRANGØRER AF
KURSUS I TROPE-
MEDICIN 2004
I August måned hvert år afholder IMCC-under-
gruppen,- ”Tropemedicin” et 4 ugers tværfagligt kur-
sus i International sundhed, Tropemedicin og Hygi-
ejne. Det praktiske arbejde inden og omkring kurset
udføres af en gruppe studerende. Selvom det virker
som lang tid til sommerlige august måned vil ind-
træde, søger vi allerede nu efter ca 8 studerende, der
har interesse i området, er aktive og udadvendte.
Som arrangør er man garanteret en plads som delta-
ger på dette meget eftertragtede kursus. Det er ikke
lønnet arbejde, men man får dog kursets bogpakke
gratis. Kurset tæller som VKO-ophold.
Er tropemedicin og/eller arbejde i den 3. verden
noget for dig. Kunne du tænke dig at bruge noget af
foråret og august måned på en personligt udviklende
opgave sammen med en lille gruppe søde og spæn-
dende mennesker.  Har du lyst til at være med-
arrangør på tropekurset 2004, så skriv en kort ansøg-
ning og send den til Stribler@yahoo.com eller kon-
takt Siri  Tribler på
35368596 eller pr mail.
Ansøgningsfrist mandag
d. 23 februar. Du behø-
ver ikke være aktiv i
IMCC i forvejen.
Med Venlig Hilsen
Tropegruppen, IMCC.

IMCC EXCHANGE
Du kan stadig nå at komme ud med IMCC Exchange
her til sommer! Vi har en del restpladser tilbage så
det er bare til at gribe chancen nu!
Land Antal pladser tilbage
El Salvador 1
Holland 1
Kuwait 1
Libanon 1
Pakistan 3
Panama 2
Rumænien 1

For yderligere information om hvad de forskellige
lande kræver, kik forbi kontoret i Exchange-kontor-
tiden tirs. 16-18, el. tors. 16-17.
Make a change – go for an Exchange!

KLINIK I GRØNLAND 2004
- er det noget for dig!

Der er igen i år mulighed for at tage en måneds
valgfri klinik på et grønlandsk sygehus i sommerpe-
rioden,  - du skal dog have bestået 8. sem.
Hvis du er interesseret så kan du hente en brochure
på IMCC’s kontor eller finde yderligere oplysninger
+ ansøgningsskema på vores hjemmeside:
www.imcc.dk/greenland
OBS: Sidste ansøgningsfrist er 13. feb 2004
Mvh Grønlandsgruppen, IMCC

IMCC U-LANDS
PROJEKTER I GHANA
OG BOLVIA
IMCC’s U-landsgruppe udsender
medicinstuderende og
folkesundhedsvidenskabs-
studerende samt deres eventuelle
partnere til udviklingsprojekter i
Ghana og Bolvia. Projekterne er
finansieret af DANIDA og fokuserer
på primær sundhed.

U-landsgruppen kan bl.a. tilbyde:
- 14 måneders udsendelse til Ghana eller Bolivia
- Professionelt udviklingarbejde
- Eventyr og rejseoplevelser
- Dækning af alle udgifter ifm. forberedelse og
  udsendelse

- Fri bolig samt diæter under udsendelse
- Ca. 50.000 kr skattefrit som reetablering efter
hjem-
  komst
- Eventuelt udsendelse med partner på samme
vilkår
  uanset profession

Vil du høre mere om IMCC’s
projekter i Ghana og Bolivia er der
informationsmøde:

TORSDAG DEN 5. FEBRUAR
KLOKKEN 20.00 I STORE

MØDESAL, PANUM

Alle er velkomne til en spændende aften med
lysbilleder og oplysninger om projekterne.

Der er ansøgningsfrist den 18. februar 2004 med
henblik på udsendelse december 2004 eller juni
2005.

For yderligere oplysning klik ind på www.imcc.dk/
uland, eller kontakt Stephanie og Andreas på 35
34 80 70 eller ab@medicinsk.dk

LÆS MERE OM IMCC PÅ

WWW.IMCC.DK

Basisgrupper
INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAM-
LING I GIM
GRUPPEN FOR
INTEGRERET MEDI-
CIN.
D. 4. FEBRUAR, KL.
16.00, I 9.2.3.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om aktiviteter i det forløbne år og for-
eningens nuværende stilling.
3. Regnskabs fremlæggelse.
4. Godkendelse af beretninger og regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse: Formand, kasserer og sekre-
tær.
7. Valg af tema for det følgende år.
8. Planlægning af hyttetur i september.
9. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde se-
nest d. 20. januar, sendes til
gruppengim@groupcare.dk. eller afleveres personligt
til formanden.

Mød op hvis du vil have indflydelse på ovenstående
punkter, har lyst til at stille op til bestyrelsen, eller
hvis du vil vide mere om GIM. Der bliver også tid til
hygge, kaffe og kage!

Vel mødt!
Bestyrelsen i GIM.
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FILMKLUBBEN P8’N –
OPSTARTSMØDE.
Lidt om os: Filmklubben er en basisgruppe på

Panum, som holder til i Studenterklubben hver
torsdag aften.

Filmklubben har to typer medlemmer:
1) Passive, betalende medlemmer, der kommer og ser

film og hygger sig i baren
for den ringe sum af 60 kr. for et semester.

2) Aktive medlemmer, der sørger for de tekniske,
atmosfæreskabende betingelser
der udgør filmklubbens rammer. Vi har desuden en madklub om
torsdagen inden
hver filmklubaften starter, og et par årlige arrangementer, som
oscaraften
og julefrokost.
Vi er ca. 20 aktive medlemmer så man bliver ikke glemt i mængden
og alle bliver hørt. Vi kunne dog godt tænke os at være mange flere.

Torsdag den 12. februar kl. 17.00 holder vi opstartsmøde. Dette vil foregå i
Studenterklubben, hvis dette ikke skulle være muligt rykker vi til kantinen.
(Hold øje med en evt. seddel på døren)
Til dette møde byder vi velkommen til nye aktive medlemmer, vi får styr på et
par af de praktiske detaljer. Dernæst vælger vi hvilke film vi skal vise (med
forbehold for et begrænset udvalg). Vi gør os tanker omkring festtema o.l. Til
sidst skæpper vi sammen til lidt pizza, og får måske et par pilsnere.

Filmklubben er åben for alle: studerende, ikke studerende, ung som gammel.
Kom og hils på og se hvem vi er – nej, vi er ikke en flok støvede filmnørder.

Vel mødt!

VELKOMMEN TIL PUC -
PANUM UNDERWATER
CLUB !
Hvordan bliver man medlem?
Ved at sende en mail til info@puc.nu med flg. oplys-
ninger: navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødsels-
dato, studieretning, semester, forventet afslutning-
sår for studie samt dykkerstatus (certifikattype og
grad, antal dyk til dato samt dato sidst dykket)
Samtidigt skal indbetales indmeldelsesgebyr og evt.
kontingent på nedenstående konto.

Hvad koster det at være medlem i
PUC?
Indmeldelsesgebyr: 50kr (”hvilende medlem”)
Kontingent: 350kr/år (”aktivt medlem”)

Hvad kræver det at deltage i PUCs
arrangementer og låne udstyr gennem
PUC?
Status af ”aktivt medlem”, dvs. man skal blot have
betalt kontingent for indeværende år.

Lån af udstyr gennem PUC?
Naturligvis... :-) Der er p.t. 4 komplette sæt dykker-
udstyr samt 2 ekstra flasker til rådighed, som for et
symbolsk beløb udlånes til medlemmerne. Eneste
krav er, at du er ”aktivt medlem”.
Lån af et sæt: 50kr/dag, Lån af en flaske: 30kr/dag.

Hvor indbetaler jeg penge til PUC?
Alle indmeldelsesgebyrer, kontingenter, turgebyrer
m.m. inbetales/overføres til PUCs konto i Skandia
Banken. Husk at opgive navn!
Reg. nr.: 6610
Konto nr.: 1764975

Hvor lærer jeg mere om PUC?
På www.puc.nu eller opslagstavlen ud for lokale 9.2.3. !
 BEGYNDER DYKKER KURSUS (Padi Open Water)

Langt om længe kan vi præsentere PUCs begynder
dykkerkursus år 2004!
Vil du lære at dykke? Det her er kurset for dig!

Dykning er for alle! Både piger og drenge, kvinder og
mænd. Du behøver hverken at være supermand eller
superkvinde. Det eneste du skal er at have et nor-
malt helbred, kunne svømme og være ualmindelig
glad for vand!

Kurset foregår på flg. datoer. OBS: Der er obligato-
risk 100% fremmøde på alle tidspunkter!
Derudover skal beregnes tid til teori selvstudium.
Teoritimerne forudsætter velforberedte studerende.
Tir 9/3 kl. 17-20 Intro og teori, Panum
Man 15/3 kl. 18-23 Svømmehal, Tingbjerg
Ons 17/3 kl. 17-21 Teori, Panum
Man 22/3 kl. 18-21 Teori, Panum
Man 22/3 kl. 21-23 Svømmehal, Tingbjerg
Man 29/3 kl. 21-23 Svømmehal, Tingbjerg
Ons 31/3 kl. 17-20 Teori afslutning og eksamen, Panum
Lør 17/4/04 Heldag, Svømmehal, Tingbjerg
Søn 18/4/04 Heldag, Svømmehal, Tingbjerg
Man 19/4/04 kl. 21-23, Svømmehal, Tingbjerg
Lør 24/4/04 Heldag, Øresund
Søn 25/4/04 Heldag, Øresund

Der er plads til maks. 8 pers. på kurset og tilmelding
foregår efter ”først til mølle”… Kurset bliver PUCs
3. begynder dykkerkursus og instruktørerne vil være
PUCs formand, Christian, og PUCs næstformand, Erik.

Prisen for kurset beløber sig til 2675kr. + indmel-
delse i PUC (50kr) + kontingent for 2004 (350kr)
Prisen inkluderer alt foruden personlig transport til/
fra undervisningssted, svømmehal og dykkersteder
samt evt. udgifter til lægeerklæring.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til
info@puc.nu med flg. opl.: navn, adresse, e-mail, te-
lefon nr., fødselsdato, studieretning, semester, for-
ventet afslutningsår for studie samt højde, vægt og
sko nr.
Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af
depositum, 675kr, indmeldelsesgebyr og kontingent
(i alt: 675+350+50=1075kr.) på PUCs konto i
SkandiaBanken: Reg. nr.: 6610, Konto nr.: 1764975.

Sidste frist for tilmelding og betaling af depositum:
fre 20. feb.
Sidste frist for indbetaling af restbeløb: man 1. marts.

Mere info kan altid fås ved henvendelse på
info@puc.nu eller direkte til Christian, 20131377, eller
Erik, 51924156.

OBS: Indbetalt indmeldelsesgebyr og kontingent kan
ikke refunderes.
Indbetalt depositum og restbeløb kan før kursets
start kun refunderes ved lægedokumenteret sygdom/
helbredsproblem, som specifikt forhindrer deltagelse
i dykkeraktiviteter.
Indbetalt depositum og restbeløb kan efter kursets
start ikke refunderes. Ved lægedokumenteret syg-
dom, som opstår under kurset og forhindrer videre
deltagelse, tilbydes således, afh. af sygdomstidspunkt,
enten en plads på PUCs næste begynder dykkerkursus
eller afslutning af indeværende kursus på et senere
tidspunkt.

Af ovenstående fremgår således, at man ikke kan få
sine penge igen, hvis man ombestemmer sig efter
tilmelding og alligevel ikke vil gennemføre/afslutte
kurset.
Det bør nævnes, at teorien til kurset ikke er svær.
Men den kræver dog en hvis arbejdsindsats. De prak-
tiske øvelser kan nemt læres, men de kræver dog
100% fremmøde. Dykker certifikat udstedes således
kun ved tilfredsstillende gennemførelse af hele kur-
set. Dukker man uforberedt op til undervisningen
eller udebliver fra denne, evt. dumper teoriprøven
eller ikke kan gennemføre de praktiske øvelser til-
fredsstillende, kan certifikat derfor desværre ikke
udstedes.
Skulle du være i tvivl, om dykning er noget for dig,
så kontakt os hellere, hurtigst muligt, før tilmelding
og vi vil sammen kunne afgøre, om det er noget for
dig :-)

Hvor? Limfjordsvej
23, 2720 Vanløse
(Mark McCullagh)
VELKOMMEN!!!
Hvad er KM? Kristne medici-
nere er en gruppe stud.med.´er
der mødes for at diskutere tro, Gud, medicinsk
etik, og andre spørgsmål vi synes er spændende
og vigtige. Vi mødes 4-5 gange per semester
kring et tema og bliver inspirerede af en gæste-
taler. Vi mødes også hver onsdag kl 12.00 til bøn
i andagtsrummet (lokalen ved siden af Studenter-
præstens kontor), og spiser bagefter frokost sam-
men. Udover dette arrangerer vi blandt andet
lejr sammen med studerende fra hele Danmark.

Vi ønsker desuden, at skabe et åbent forum på
universitetet, hvor der er mulighed for at finde
ud af, hvad den kristne tro egentlig handler om,
og hvorfor den betyder så meget for så mange.

Hvis du har nogle spørgsmål: Skriv til
kristne_medicinere@ofir.dk
eller ring: Linda Nilsson tel:29 72 85 83

KRISTNE MEDICINERE

SEMESTER START!!!!!
Er du NY på Panum eller gammel i
gården...

Vi i Kristne Medicinere byder
velkommen til et nyt semester og
siger velkommen til Panum, til alle
jer nye!
Tirsdagen den  10/2 kl 19.30 holder
vi semester-starts møde/hygge hvor
du får mulighed til at lære en
masse nye folk at kende, og starte
semestret op på en rigtigt hyggelig
måde! Der vil også være en del info
om hvad der sker i KM i løbet af
foråret, så krydse aftenen af
allerede nu!

INDRE ORGANER



22
INTRODUKTION TIL
HUSGRUPPEN

Husgruppen holder til i
Studenterklubben og står for den
daglige cafedrift samt afholder
fredagsbar og fester. Kunne du
tænke dig at høre mere om, hvad vi
laver og evt. være med i
Husgruppen, så mød op til et af

vores to introduktionsmøder:

Mandag den 9.feb. kl. 15.00
Mandag den 16.feb. kl. 15.00

Efter hver introduktion er der et
normalt mandagsmøde kl.16.00,
hvor Husgruppen mødes og
diskuterer diverse emner med
betydning for driften af
Studenterklubben.

Alle er meget velkomne til at møde
op.

Med venlig hilsen

Husgruppen

Rejsebrev
BARBERBLADS-
PIGTRÅD OG VAND-
PIBER
Jeg vågnede op i Ramallah, spiste
en rolig morgenmad og pakkede
min taske. Jeg gjorde mig klar til
at tage af sted til Jayyous, en lille
landsby paa Vestbredden i
Palæstina. En landsby jeg har
besøgt flere gange.

Første stop ud af Ramallah er altid
Calandia-checkpointet i udkanten af
byen. Man går ingen steder uden at
passere Calandia. Det er et af de
største checkpoints og et af de værste.
Tusinde passerer hver dag, og mange
bliver afvist. Den dag var det værre,
end jeg tidligere havde oplevet det.

Der var en lang kø af ventende folk, og
køen bevægede sig uendeligt langsomt.
Det var varmt. Børnene græd.
Soldaterne råbte og viste våben. Der er
sjældent en rar stemning ved et
checkpoint, men den dag var det
ekstra anspændt. Måske fordi alle
palæstinenserne havde fastet i 12
timer (pga. Ramadanen). Måske fordi
soldaterne var langsomme. Måske fordi
folk var trætte af at stå i kø hele dagen,
hver dag. Jeg stillede mig i køen og
ventede. Bevægede mig langsomt frem.
Folk var tydeligvis irriterede over min
store rygsæk, der nødvendigvis stødte
ind i dem, når jeg blev skubbet bagfra.

Der syntes at være en uudtalt
konsensus om, at de mindste børn (på
3-12 år) måtte springe køen over og
dermed komme hurtigere igennem. På
den made kan de undslippe de mange
timer i køen og i stedet blive hentet af
et familiemedlem paa den anden side.
I dag var køen dog for tæt til at det var
muligt, så i stedet hoppede børnene
over en 1 meter høj betonbarriere og
løb op til soldaterne. Det eneste minus
var, at området bag betonbarrieren
var fyldt med ’barberblads-pigtråd’
(moderne pigtråd). Børnene var derfor
nødt til at løbe i zigzag mellem

pigtråden. Nogle gange måtte de endda
kravle igennem de knivskarpe
pigtrådsruller.

Nogle af de små børn var for bange til
at forlade deres mor i køen og begyndte
at græde og skrige, når de blev
opfordret til at løbe op til soldaterne.
To børn blev i køen ved deres mor, men
jeg så en lille pige, der tog mod til sig og
løb gennem ’pigtrådslegepladsen’ med
tårerne løbene ned ad kinderne og
armene strakt ud efter sin storebror i
den anden ende. To mænd løftede
hende over betonbarrieren, og hun var
i mål. Mens jeg stod og iagttog det, var
jeg ude af stand til at bevæge mig. Jeg
blev revet tilbage til virkeligheden af
råbende stemmer: ”Go go, the soldier is
waiting for you!!”. Soldaten var venlig
mod mig og ønskede mig et dejligt
ophold i Israel. Jeg kunne næsten ikke
svare ham.

Fem minutter senere sad jeg i en
minibus til Jayyous. Pga. de mange
checkpoints paa Vestbredden (ca. 220)
kunne minibussen dog ikke engang
komme i nærheden af Jayyous. Det var
imidlertid ingen overraskelse, så jeg
tog mine tasker og gik igennem
checkpointet (ID-check) og hoppede på
en ny minbus på den anden side.
Bussen rullede glædeligt af sted, men
der skulle kun gå ti minutter, før vi
igen stødte på et checkpoint – igen gik
jeg igennem (ID-check) og tog endnu
en gang en ny bil. Sådan var det hele
vejen: Fem forskellige biler eller
busser, 4 checkpoints og i alt tre timers
rejse, der under normale forhold ville
have taget en time. Jeg ankom til
Jayyous kl 17 og blev modtaget af to
gamle mænd, Per Einar fra Norge og
Don fra USA, som bor i landsbyen. De
serverede te og Ramadan-slik, og vi sad
og snakkede i et par timer.

Klokken otte havde Don en invitation
hos en af de lokale, og han spurgte, om
jeg ville med. Vi gik ned af den lille
hovedgade og havde kun taget 10
skridt, da en lille dreng kom løbende
op til os: ”Al djaesh hon fi Jayyous”
(haeren er her i Jayyous). Længere
oppe ad gaden kunne vi se, at

landsbyens drenge samledes, og
samtidig hørte vi lyden af en militær-
jeep. Vi blev blændet af dens forlygter,
da den passerede os. De unge fyre
gemte sig i de små sideveje, men efter
jeepen havde passeret, løb de ud og
kastede sten efter den. De to jeeps
havde tydeligvis intet formål med at
køre rundt i byen, bortset fra at
chikanere landsbyen med deres
dominerende og provokerende
tilstedeværelse.

I centrum af landsbyen var 20 drenge
samlet under gadelygterne. Flere af
dem kendte jeg fra mine tidligere
besøg, og jeg var glad for at se dem igen.
De kom hen til mig med store smil:
”Morrrrrrrrrrrten, velkommen tilbage
til Jayyous. Godt du er tilbage.” Jeg
skulle til at give dem et håndtryk og et
knus, men da jeg rakte hånden frem så
jeg, at de havde store sten i hænderne.
De kastede stenene på jorden, og jeg fik
mit håndtryk og mit knus. Så hørte vi
jeepene igen, og alle løb ind i en gyde.
Jeepen passerede, og så snart den var
væk, sagde en af dem: ”Skynd dig væk
fra det her, der er ikke noget for dig. Vi
ses senere, Morrrrrrten”. De loeb ud i
natten med sten i hænderne. Stenene
fløj allerede gennem luften.

Huset vi skulle hen til, viste sig at være
en fårefarm på Jayyous’ stejle
skråninger. Bondemanden viste os
rundt på gården, og vi så hans nyfødte
lam, kyllinger og kanariefugle. Så
satte vi os ned udenfor og røg vandpibe
med hans venner. Spiste mad og drak
arabisk kaffe. Snakkede og grinede.

I et stille øjeblik stoppede jeg op og
prøvede at gennemtænkte dagens
hændelser. Det var som om, der var for
meget til, at det hele kunne være i mit
hoved. For meget og for meget
kontrast; en rolig morgen i Ramallah,
Calandia-checkpointet, den lange tur
til Jayyous, stenkastende drenge mod
militærjeepen, og nu med vandpibe i
munden. Sikke en dag i det hellige
land.

Morten Schrøder
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LAAAAAAAAAAAAANG
FREDAGSBAR!!

SÅ ER DET ATTER TID TIL LAAAAAAAAAAAAANG FREDAGS BAR!
GUINNESS KIGGER OGSÅ FORBI!

D. 6/2-2004 SKAL DER GANSKE EN-
KELT IKKE VÆRE ET ØJE TØRT NÅR
STUDENTERKLUBBEN ATTER ÅBNER
DØRENE FOR LANG FREDAGS BAR!

DET STARTER KL. 11 OG VI LUKKER
DØRENE KL. 23.00 ! SIDSTE UD-
SKÆNKNING 23.30 !

DER ER KUN ADGANG FOR STUDE-
RENDE MED ADGANGSKORT TIL DET
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FA-
KULTET - DET VIL
ALTSÅ SIGE INGEN GÆSTER !!!

HUSK OGSÅ
SEMESTERSTARTS FEST

d. 14/2-2004!!!!
SOM SÆDVANLIG VIL KLUBBEN VÆRE PYNTET OP TIL DET HELT
STORE GILDE, SÅ KOM OG VÆR MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG
PÅ SEMESTERESTS SJOVESTE FEST!

BILLETTER KAN KØBES I KLUBBEN FRA PÅ TIRSDAG DEN 10.
FEBRUAR. PRIS 40,- VED FREMVISNING AF STUDIEKORT.
SE ENDVIDERE DENNE UGES FORSIDE...

OG SOM GAMLE POULSEN SIGER:
KOM GLAD - KOM FRISK... KOM NU FOR HELVEDE !!!
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