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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: IMCC

Onsdag:
MOK nr 20, årgang 36 udkommer

Torsdag: OBS! Filmklub flyttet til  i  morgen.

Fredag: IMCC holder kort, intens fredagsbar
Filmklubben hold Piratfest Arrrgggh.

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:

Denne redaktion

MOK



3

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Anne-Lise Schutze Andersen, lokale 9.1.53, 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: Tina Götzsche
Træffetid: Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Mads Falk og Mie-Ran Yoon
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 (10.-13. semester Gl. Ordning)
Studentersekretær Nadia Seestedt (6.-8. semester Ny Ordning)

Styrende Organer

MØDEREFERAT
FORUM: MØDE MELLEM
DEKANAT OG STUDENTER-
REPRÆSENTANTER
Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13.00
- 14.00
Sted: 9.1.68
Referent: Christina Holbøll
Til stede: Dekan Ralf Hemmingsen, prodekan
Ulla Wewer, Nicolai Halvorsen (studenterpræst),

Maria Harpsøe (IMCC) og Christian Pinkowsky (sup-
pleant for Rasmus Køster, IMCC)
Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 udgik, idet det skal behandles i studienævnet.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2) Status på planer vedr.
fakultetsdagen 2004

Ralf Hemmingsen orienterede om fakultetsdagen den
7. oktober. IMCC meddelte, at de vil være meget
interesserede i at have en stand på dagen. Ralf
Hemmingsen konkluderede, at det vil meddelt alle
stu-denterorganisationerne, at der vil være mulig-
hed for at have en stand.
Ad 3) Status på arbejdet i
Begivenhedskomitéen
Anita Damsgaard Jensen anmodes om at komme med
en status på næ-ste møde den 1. juni 2004.
Ad 4) Basisgrupper med på RUS-tur
Punktet udgik.
Ad 5) Exchangeboliger
Maria Harpsøe redegjorde for, at IMCC ofte har
behov for gæsteboli-ger i omkring en måned til stu-
derende fra udlandet. De indkvarteres ofte privat,
men der er brug for supplerende indlogerings-
muligheder. IMCC forhørte sig derfor om mulighe-
den for at anvende fakultets gæ-steboliger.
Ralf Hemmingsen tilbød sammen med Drifts-
afdelingen at undersøge muligheden for, at stude-
rende kan leje gæsteværelser i gæsteforsker-bygnin-
gen.
Ulla Wewer foreslog at kontakte KU’s Internatio-
nale Kontor og at undersøge muligheden for at leje
sig ind på kollegierne i sommermå-nederne.
Ad 6) Eventuelt
a) Christian Pinkowsky spurgte til oversigten
over studenteror-ganisationernes lokaler på fakulte-
tet, som var omtalt i referatet fra sidste møde.
Ralf Hemmingsen svarede, at dekanatet ikke har
modtaget oversigten. Han tilføjede, at det overvejes
at forbedre forhol-dene for studenter-
organisationerne. Studenterfaciliteterne er ved at
blive gennemgået, og der vil blive afsat midler i
2005 til forbedringer, især til de tandlæge- og
folkesundhedsviden-skabsstuderende.
De studerende ser gerne, at studenter-
organisationernes lokaler samles.
b) Nicolai Halvorsen spurgte til planerne om
en flytning af Insti-tut for Folkesundhedsvidenskab
til Kommunehospitalet.
Ralf Hemmingsen svarede, at analysearbejdet fort-
sætter, og at det forventes, at der er en afklaring
inden for to måneder.
c) Næste møde er fastsat til tirsdag den 1. juni
2004 kl. 13.00-14.00.

PANUM POSTEN
NR. 5 - 5. MARTS 2004
Tyverier på SUND for 100.000 kr.
om ugen
På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forsvinder
ugentligt værdier for anslået 100.000 kr. Tyverierne
gælder såvel fakultetets som private genstande. Tal-
lene er baseret dels på anmeldelser til drifts-
afdelingen, dels på interne forlydender. Fakultetet
er i dialog med politiet om de udbredte tyverier,
men allerede nu opfordrer driftsafdelingen studerende
og ansatte til skærpet opmærksomhed!

Til sammenligning blev der på KUA stjålet og øde-
lagt værdier for i alt 1,5 millioner kr. i 2003. Alene
fra årets begyndelse til 5. februar er der på KUA
anmeldt 57 indbrud og tyverier med et samlet tab på
192.000 kr.

Succes: 98 procent tilmeldingerne
til eksamen foregår elektronisk
Over 98 procent af de studerendes i alt 8.299 tilmel-
dinger til den netop overståede eksamen er foregået
elektronisk. Det er en yderligere fremgang på 2 pro-
cent i forhold til forrige eksamen, trods det i forve-
jen gode resultat. På uddannelserne Humanbiologi,
Odontologi og Medicin er de elektroniske tilmeldin-
ger stort set 100 procent, mens tilmeldingerne på
Folkesundhedsvidenskab er på ca. 94 procent.

Overgangen til elektronisk eksamenstilmelding har
ført til store besparelser på eksamenskontoret: før-

hen anvendte eksamenskontoret 3-4 arbejdsdage per
ansat per semester til personlig servicering og regi-
strering af de mange henvendelser om eksamen. I
dag kan tiden anvendes på andre opgaver.

Yderligere oplysninger: Eksamenskontoret, Michael
Sørensen, lok. 270 62

Workshop om den ny studieordning
på medicin afholdes på Panum
den 25. marts
Med titlen ”Den nye studieordning: 9. semesters kli-
niske ophold set på basis af erfaringerne fra 7. seme-
ster” afholder Pædagogisk Udviklingscenter
Sundhedsvidenskab, PUCS, workshop med interesse
for fakultetets professorer, kliniske lektorer, tuto-
rer og kliniske assistenter og andre, som modtager
medicinstuderende i kliniske ophold.
Arrangementet foregår torsdag den 25. marts 2004
kl.14.00-18.00 i Hannover Auditoriet på Panum.
Workshoppen retter sig mod den første gruppe af
medicinstuderende fra studieordningen 2000, der
påbegynder 9. semester i september 2004, og hvor
det kræves, at de studerende skal arbejde mere selv-
stændigt og blive i stand til at have ansvaret for et
lille antal patienter og fungere som reservelæge for
dem. Tilmelding senest den 15. marts til Annelise
Wildenradt fra PUCS.

Yderligere oplysninger: Pædagogisk Udviklingscenter
Sundhedsvidenskab, PUCS, att. Jørgen Hedemark
Poulsen, tlf. 3545 5474, J.Hedemark@pucs.ku.dk el-
ler Annelise Wildenradt, a.wildenradt@pucs.ku.dk

Hjerneforsker fra Medicinsk
Anatomisk Institut får hæderslegat
på 125.000 kr.
Læge og ph.d. Milena Penkowa, siden 2002 lektor
ved Medicinsk Anatomisk Institut har modtaget et
hæderslegat på 125.000 kr. for hendes forskning i
hjernens sygdomme. Hædersprisen fra Grosserer Jo-
han Quentin og Hustrus Legat gives ”til forskere, der
har præsteret fremskridt indenfor den
lægevidenskabelige forskning på højt niveau”.

Fondens bestyrelse har givet dette års pris for Milena
Penkowas indsats til forskning indenfor hjerne-
sygdomme, hvor hun har vist,  at stoffet
metallothionein kan hæmme udviklingen af en række
alvorlige sygdomme i centralnervesystemet. Det er
ved sygdomme som Alzheimers sygdom, Parkinsons
sygdom, dissemineret sklerose og epilepsi. Protei-
net metallothionein kan tilmed virke gunstigt på
cellerne i hjernen efter blodpropper og hjerneblød-
ning.
Milena Penkowa er uddannet som læge fra Køben-
havns Universitet i 1998 og færdiggjorde i 1999 sin
ph.d. afhandling om hjernesygdomme (ph.d. titel:
Central Nervous System Inflammation) på Medicinsk
Anatomisk Institut. Forskningsarbejdet udføres des-
uden i en international gruppe, hvis aktiviteter er
beskrevet på www.metallothionein.com

Yderligere oplysninger: Grosserer Johan Quentin og
Hustrus Legat, att. Professor Niels-Henrik Holstein-
Rathlou, tlf. 3532 7556 eller læge, ph.d., lektor
Milena Penkowa, tlf. 3532 7222.

STUDIET
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Studievejledningen
TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN  &  DEN
INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING
Uge 11
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 08/03        –            1000 – 1200 Suzanne Andersen International
Mandag 08/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 09/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Tirsdag 09/03 1600 – 1630            1400 – 1600 Tina Gottlieb International
Onsdag 10/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 11/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 11/03    aflyst               aflyst Ture Karbo Medicin
Fredag 12/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International
Studievejledning Uge 12

Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 15/03         –            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Mandag 15/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Tirsdag 16/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Tirsdag 16/03         –            1400 – 1600 Tina Gottlieb International
Onsdag 17/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 17/03         –                         1300 – 1500 Suzanne Andersen International
Onsdag 17/03 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 18/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 18/03         –                         1300 – 1500 Suzanne Andersen International
Fredag 19/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Fredag 19/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ture Karbo Medicin
Træffetider for Studievejledningen for Medicin  &  Den International
Studievejledning
Uge 13
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 22/03         –                         1000 – 1200 Suzanne Andersen International
Mandag 22/03 1300 – 1400            1400 – 1700 Ditte M. S. Christensen Medicin
Mandag 22/03         –                         1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Tirsdag 23/03 1000 – 1100            1100 – 1400 Gordon Thomas Jehu Medicin
Onsdag 24/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 24/03 flyt. til man            flyt. til man Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 25/03 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 25/03 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 26/03 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International

Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledningen
telefonnummer: 35 32 70 91 telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a træffetidslokale er: 9.1.33a
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  !
De studerende, der ikke har kunne få tid til en samtale - har mulighed for, at møde op tidligt i vores træffetid (ikke
lige før lukketid) og afvente et hul imellem to bestilte tider...

REFERAT AF ORDINÆRT
KLINIKUDVALGSMØDE FOR
KØBENHAVNS KOMMUNES
KLINIKUDVALG MANDAG D. 1.
DECEMBER 2003, BISPEBJERG
HOSPITAL.
Tilstede: Lektor:Nina Skovgaard, prof. Sten Mads-
bad, stud.med. Jakob Rasmussen (6. sem.), stud.med.
Mie-Ran Yoon (9.sem.).
Fra sekretariatet: Susan Post og Hanne Thielsen.
Afbud fra: Prof. Birthe Høeg, tutor Peter Hesselfeldt,
lektor Lisbeth Kortegaard, stud.med. Line Brixen,
stud.med. Mikkel Westen, stud.med. Anders Lan-
der, stud.med. Mads Falk.
Udeblevet uden afbud: Lektor Michael Krogsgaard,
stud.med. Ikram Sarwar.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 3. nov. 2003:  God-
kendt under forudsætning af rettelse vedr.
undervisningskritik af 10. sem. BBH, hvor den kom
fra en student og IKKE en underviser.
3. Meddelelser :

Fra formanden:  Ingenting.
Fra underviserne: Det går godt med de små hold på
Amager. Nina Skovgaard har desuden været til møde

hos Rigshospitalets klinikudvalg vedr. pladser på 9.
semester.
Fra studenterne: Evaluering af HH 6. semester fore-
ligger. Der ønskes en målbeskrivelse for ortopæd
kirurgi både fra studenters og lægers side. Sten oply-
ser, at man er ved at udarbejde en generel skabelon,
da universitetet som led i den nye studieordning ikke
har ment, at det var nødvendigt.
Fra sekretariatet: Fra foråret 2004 vil nye studenter
på 1. semester i KKK blive tilbudt Hepatitis B-vac-
cine. De vil modtage et brev med nærmere informa-
tion. Vaccinen vil ikke blive tilbudt ældre studenter.
Der er modtaget brev fra stud.med. Klara V. Naver.
Hun ønsker at ophøre som studienævnsrepræsentant
for Kvalitetsudviklingsudvalget (KUU) og efterlyser
en efterfølger. Stud.med. Jakob Rasmussen vil se
nærmere på sagen.
Studenternes evaluering af BBH 8. semester, ort.kir.
er kommet, og de ser gode ud. Der er ligeledes kom-
met evalueringer fra tutorerne fra BBH 8. semester,
afd. I. Desuden er der kommet brev fra LKF vedr.
medicinsk interview- og samtalemetode for 7. seme-
ster på den nye studieordning ang. undervisningens
formål og tidspunkt.
Fra studienævnet: Intet, da mødet blev udskudt.

4. Orientering om ny studieordning 6.-8. semester
herunder overgangsordning for 6.-7.semester: 7. se-
mester vil blive opdelt i 6 hold, hvoraf det ene place-
res på Frederiksberg Hospital.
8.  semester:  der efterlyses navne fra den
kardiovaskulære afdeling. Det er endnu ikke afkla-
ret, om nefro-urologi kan foregå på RH, samt om
hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi kan foregå på
Herlev samt RH. Susan arbejder videre på sagen.
Der er kommet brev vedr. overgangsordning for 6.-7.
semester. Men da man ikke er klar over, hvor mange
studenter det vil dreje sig om, samt at foreslaget om
klinikundervisning i sommerferien ikke er mulig, har
man bedt om en ny løsningsmodel.

5. Mødedatoer 2004: 2. februar, Hvidovre. 1. marts,
Bispebjerg. 29. marts, Hvidovre. 3. maj, Bispebjerg,
7. juni, Hvidovre, 6. september, Bispebjerg, 4. okto-
ber, Hvidovre. 1. november, Bispebjerg, 6. decem-
ber, Hvidovre.

6. Eventuelt: Ved mødet d.d. var Bispebjerg kun
repræsenteret af en student. Der ønskes et større
fremmøde fra kollegaerne herfra, især når mødet
afholdes på Bispebjerg Hospital.
Mødet slutter kl. 16. Næste møde vil finde sted man-
dag d. 2. februar 2004 på Hvidovre Hospital afd. 152.

Referent: Mie-Ran Yoon

KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA
SIN HOLDPLADS ?
Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at
denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed
på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver
uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervis-
ningen, hvis der er en ledig plads på det næste seme-
ster.
Såfremt du bliver forhindret i at komme til under-
visningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, mang-
lende børneinstitutionsplads eller andet), skal du
først og fremmest skaffe dokumentation på grunden
til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i
sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandre-
journal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om
dispensation til gentagelse af undervisningen i det
efterfølgende semester. Du skal søge, så snart pro-
blemet 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 !!

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

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

3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du
sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl. 9.00
samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal
afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00)
Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal
være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage
efter eksamen.
Følgende gælder studerende som er optaget fra som-
meren 1994:
Gammel ordning:

Hvis du er optaget på studiet sommeren
1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi
senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle
eksaminer på fase I senest 6 år efter studiestart.
Ny ordning af 2000:
Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt
Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal
have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen
senest 6 år efter studiestart.

STUDIET OG -VEJLEDNINGEN
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GRAVID?
Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at
være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra
studievejledningen derfor denne Invitation til at
komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i
den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på.

Holdsætning  Det er muligt at opnå dispensation til
at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis
du skal føde midt i et semester, kan du fordele seme-
steret over to semestre, på begge sider af fødslen.
Alternativt, kan du få spredt semesteret efter føds-
len over to, så du har mere tid til din nyfødte.

Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tan-
ker om hvor meget du kan overkomme før og efter
fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes
med bekymringer over at komme videre i studierne,
og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde
undervisningsfrit semester.

Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget
tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du
så sent som 1. august og 10. januar afmelde det
kommende semester. Det er under alle omstændig-
heder bedre at være forudseende, end at skulle søge
om gentagelse af undervisningen.

STUDIEVEJLEDNINGENS
HJEMMESIDE
Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores
hjemmeside

www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Eksamen - Er du gravid kan du få ekstra tid til
skriftlige eksamener ved at forevise vandrejournal
på eksamenskontoret. Der gives 1 time ekstra til
alle skriftlige eksamener. Du kan søge dispensation
såfremt du mener der bør tages andre særlige hensyn
under eksamen, f.eks. amning. Det er som hovedre-
gel ikke muligt at få arrangeret særlige eksamener
p.g.a. graviditet.

Statens Uddannelsesstøtte - Studerende der får barn
under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU.
Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om
støttetiden, faderen kan få 6 klip.
Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder:
- almindelige enkeltklip til forlængelse af
uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 må-
neder for faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3
måneder for faderen
- enkeltklip sammen med  almindelige klip i
12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen
(dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af
dine normale studieklip og bliver forsinket (med hen-
syn til klip) med mindre du samtidig består dine
eksaminer.

Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til fade-
ren efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne

for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte
2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen
først kan udbetales efter fødslen.
I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du
fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke
noget krav om at du skal være studieaktiv i denne
periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder
orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af
leveomkostninger.

Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfri-
beløbet 18.874,- pr. barn
For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser
vi dig meget gerne i Studievejledningen til en sam-
tale omkring deling af semestre, ansøgning om sær-
lige hensyn ved eksamen og vejledning i regler om-
kring udbetaling af fødselsklip.

Se mere på www.Su.dk
Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på
gensyn i Studievejledningen.

1.-5. Sem. Info
1. OG 2. SEMESTER !!!
Der er syge-re-tentamen i Basal humanbiologi den
18. august 2004. Tilmelding foregår via punkt.ku.dk,
fra d.d. og vi lukker for denne tilmelding den 1. juni.
Er du tilmeldt den ordinære tentamen den 23. juni
og bliver syg eller dumper, kan du tilmelde dig syge-
/re-tentamen i august jg. gældende regler
Er du i tvivl, så kontakt eksamenskontoret eller
studievejledningen...........
Syge-/re-eksamen i Cellebiologi afholdes i uge 28: 8.
juli for spot-eksamen og 9. juli for den skriftlige del
af eksamen.

Vh
Eksamenskontoret
Michael Sørensen

6. SEMESTER!!
Studienævnet for medicin har besluttet at flytte ba-
chelor-eksamen på 6. semester fra 17. juni til 18. juni
2004. Flytningen skyldes lokalemæssige problemer

LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER  I
MARTS 2004 KURSER FOR ALLE  FASE II STUDERENDE I NEDEN-
STÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO EMNE TID ÅBNES
Torsdag den 18. marts Neuro-kursus

(auditoriet, neurokirurgisk afd. 2092) 16.00-18.00 LUKKET FOR TILGANG
Torsdag den 18. marts Genoplivning 16.15-19.00 03.03
Tirsdag den 23. marts Genoplivning 16.15-19.00 03.03
Torsdag den 25. marts Kombi-kursus

(sutur, i.v. & kath.) 16.15-20.45 03.03
Tirsdag den 30. marts Kombi-kursus 16.15-20.45 03.03

(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 PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF IN-
DEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

OSVAL II FORSIDER
Den 1. marts 2002 udløb afleveringsfristen for for-
sider til forårssemesterets OSVAL II opgaver, hvis
du forventer at gå til eksamen i OSVAL II i denne
eksamenstermin.

Hvis du påbegynder din opgave i løbet af semestret,
og først skal til eksamen i et senere semester, skal
forsiden afleveres når du har fundet en vejleder og
besluttet dig for et emneområde, senest 1. marts/ 1.
oktober i det semester hvor du tilmelder dig eksa-
men.
Tilmelding til eksamen skal finde sted i det semester
hvor du forventer at gå til eksamen.
Hvis du er en af dem der burde have afleveret din
forside, så se at få det gjort snarest! Forsider kan
afhentes i skufferne ved OSVAL-sekretariatet, hvor
forsiden også skal afleveres i udfyldt stand.

6.-13. Sem Info

ÅRETS MEST EVENTYRLIGE FEST.
1001 Nats eventyr-fest
1. semester HR afholder fest for 1. + 2. semester, rusvejledere og tutorer
27. marts 22-05 i Klubben.
Indgang mellem 22-23.30
 J Happy Hour J 22-23
Billetsalg i kantinen
17. marts 12-13
22. marts 11-12
23. marts 10-12 (resterende billetter sælges til alle interesserede, incl. udefrakommende venner)
Pris 40 kroner – husk studiekort.
Så kom udklædt og find prinsen på den hvide hest, dit livs prinsesse eller????

Studietilbud
TORTUR OG DEN MEDICINSKE
PROFESSION
1-dags seminar på RCT (Rehabiliterings- og Forsknings-
centret for Torturofre)
Tid: Tirsdag den 23. marts 2004 kl.
9.30-15.30
Sted: RCT, Borgergade 13, 1014
København K
Formål: At give medicinstuderende indblik i de hel-
bredsmæssige konsekvenser af tortur og de mulighe-
der man har som læge for at arbejde mod tortur og
organiseret vold
Der gennemgås følgende emner:
- helbredsmæssige følger af tortur

- behandling af torturoverlevere
- forskning og dokumentation om tortur
- etiske dilemmaer for lægen i forhold til
retshåndhævelse
  ("Doctors at Risk")
- OSVAL opgaver vedr. tortur
Undervisere: Læger ansat ved RCT
Materiale: Udleveres i forbindelse med under-
visningen
Tilmelding: Senest fredag den 12. marts 2004
Postadresse: RCT, Borgergade 13, Post Boks 2107,
1014 København K
Telefon: 33 76 06 02, E-mail: ahh@rct.dk
Kontaktperson: Annette Hart
Hansen

INFO
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DANFYT, DANSK SELSKAB FOR
PLANTEMEDICIN INVITERER
TIL FOREDRAG
Onsdag d. 14 april 2004 kl. 19.00, Benzon Auditoriet
Danmarks Farmaceutiske Universitet, Universitets-
parken 2, 2100 Kbh. Ø.
Efter foredraget afholdes DANFYT´s årlige general-
forsamling

se www.danfyt.dk
Bioterapi
v. Kim Søholt Larsen,     biolog, direktør i KSL
Consulting

Medicinsk anvendelse af levende organismer beteg-
nes bioterapi.
Historisk såvel som emnemæssigt vil foredraget
komme vidt omkring.

Foredraget vil omhandle brugen af spyfluelarver til
sårbehandling, den gode gamle kending med anven-
delsen af (læge)igler samt hudspisende fisk.
Den medicinske anvendelse af de forskellige produk-
ter fra honningbien såsom biens gift, honning, pollen
og royal gelly vil blive omtalt.

Endvidere vil foredraget omhandle kirurgisk anven-
delse af myrer og biller, behandling med bakterier
og protozoer og resultater fra brugen af indvolds-
orm. Endelig vil biodiagnostik blive omtalt, med
anvendelsen af "sniffer-dogs" - hunde som reagerer
på hudkræft.

ALLE ER VELKOMNE
Tilmelding og medlemskab er ikke nødvendig.
Arrangementet er gratis

Annoncer

HALSTØRKLÆDE
SAVNES

Til sidste lange fredagsbar mistede jeg mit hals-
tørklæde. Det er et halvt sort halvt gråt halstør-
klæde. Har du fundet det kan jeg kontaktes på:
26 27 94 26. Tak. Hilsen Anna

LÆGESEKRETÆR VIKAR
Til almen praksis på Frederiksberg C søges en
sekretærvikar ca. 7 dage i april fordelt på uge
16, 17 og 18. Evt. lønnet oplæring kan aftales.
Der vil være mulighed for efterfølgende arbejde
som tilkaldevikar.

Henvendelse rettes til:

Eva Togsverd
Hostrups Have 40 B, 4. th
1954 Frederiksberg C
evatogsverd@hotmail.com
tlf.: 44955675/25348905

SPOTKORT SÆLGES
Sobotta’s
Spielend durch die Anatomie!
Perfekt til hjemmespot og forberedelse til 3.
semesters eksamen (organkursus 1)
Samtlige kort er så gode som var de aldrig ble-
vet brugt – ingen overstregninger eller tilføjel-
ser, den originale emballage medfølger.
Nr. 1: Knochen, Bander Gelenke (143 kort) ny-
pris 225;-
Nr. 2: Muskeln (153 kort) nypris 195;-
Nr. 3: ZNS und Lertungsbahnen (126 kort) nypris
215;-
Nr. 5: Embryologie  (48 kort) nypris 125;-
Sælges samlet for 500;-    -    spar 260;- (34% af
nyprisen) !!!
Kontakt via e-mail:   LP@einnovation.dk

START I TURNUS NU TIL
SOMMER

Turnus bytte ønskes:
Haves turnus i Vestsjællands-amt :
start 1/8 2004 i Slagelse (medicin + kirurgi)
Ønskes (af personlige grunde)turnus tættere på
københavn
helst HS eller Københavns amt
starttidspunkt underordnet.
Fang mig på:mobil:
28964638
eller e-mail på
turnus1_82004@hotmail.com

TILBUD

1. & 2. SEM.:
”Den kliniske samtalen”
Finset & Kringlen –99
- som ny! 150 kr.

”Medicinsk filosofi”
Wulff, Pedersen & Rosenberg
1. udg. Munksgaard –01
- som ny! 175 kr.

3. SEM.:
”Regionær anatomi”
Matthiesen & Petersen
5.udg. Munksgaard
- få understregninger. 100kr.

”Bevægeapparatets anatomi”
Bojsen- Møller
12. udg. inkl. CD-rom
- brugt. 225kr.

Diverse:
Støvsuger inkl. 3,5 års garanti. Stort set
ubrugt.Electronic ASTRO 1600W i blå farve.
500kr

Kontakta: lantzsofia@hotmail.com

UDLEJES

3-værelses lejlighed (70 kvm) beliggende 10 mi-
nutters cykeltur fra Panum
Udlejes 5/4 - 1/7
For kr. 2900,- per måned (avs, det var billigt...)
Stort køkken, bad, lækker gård, bredbånd - Hvad
mere vil du have...?

Kontakt Laura & Peter: tlf. 38 11 81 31 / 60 91 71
51

… 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.

INFORMATIONER FRA
FADL’S SEKRETARIAT

Kurser  i Gas-kir. og
ortopædkirurgi  for  kommende
lægevikarer

Københavns kredsforening arrangerer nu igen kursus
i Gas.-kir. Kurset består af 2 undervisningsdage af
fire lektioner hver og er rettet mod studerende, der
ikke har haft vikariat før. Undervisningen er dels
casebaseret, hvor der vil blive inddraget røntgen-
billeder og undersøgelsesteknikker. Kurset afholdes
den 23. – 24. marts 04, fra kl. 17.00 – 21.00. Sted:
Idrætsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital.
Københavns Kredsforening arrangerer ligeledes kur-
sus i ortopædkirurgi.  Kurset består af  to

undervisningsdage af  fire lektioner hver og er også
rettet mod studerende, der ikke har haft vikariat
før. Undervisningen er dels casebaseret, hvor der vil
blive inddraget røntgen-billeder og undersøgelses-
teknikker. Kurset afholdes den 29. – 30. marts 04 fra
kl. 17.00 – 21.00.  Sted: Idrætsmedicinsk klinik på
Bispebjerg hospital.
Du kan tilmelde dig kurserne ved at kontakte FADL’s
sekretariat -  3532 7490, eller via mail: le@fadl.dk
Pris for deltagelse: Det koster kr. 50,- at deltage i
kurset.  Når du har modtaget accept på din tilmel-
ding – bedes du venligst indsætte kr. 50,00 på FADL's
konto hos Forstædernes Bank - kontonr. 54701579200.
Hvis du ikke har netbank har du også mulighed for at
betale kursusgebyret kontant til sekretariatet.
Klik dig ind på vores hjemmeside: www.fadl.dk. Her
finder du kursus-beskrivelsen m.v.

Kontingentbetaling vedr. perioden

Fadl
l. februar – 31. juli 04
Som tidligere meddelt er kontingentopkrævningerne
udsendt i februar måned 04 med betalingsfrist den l.
marts 04. Kontingentet andrager kr. 800,00. Tors-
dag den 11. marts 04 er der udsendt rykkergirokort.
Betalingsfristen er fastsat til den
18. marts 04. Betaling efter denne dato vil medfører
et rykkergebyr på kr. 150,-

Medicinfortegnelsen 2003/04:
Medicinfortegnelsen kan stadig afhentes på FADL’s
sekretariat på Panum – byg. 1.2.20.

Adresseændring m.v.
Husk at give besked til sekretariatet ved flytning, da
sekretariatet ikke modtager
adresseændringer m.v. automatisk.

EFTERLYSNING

Har nogen fundet min studenterhue efter vinter-
rusturen? Den er hvid/sort med gul blomst fortil.

MVH Simon 27288134

ANNONCER OG FADL
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FADL har den 9. – 10. marts 04
afholdt kursus i Medicin for
kommende lægevikarer.

Grundet sygdom på sekretariatet var annoncerings-
perioden meget begrænset. FADL overvejer at af-
holde endnu et kursus, den 21. – 22. april 04, sted:
Idrætsmedicinsk Klinik på Bispebjerg.

VIND ET STETOSKOP MED 3OM1
Svar på nedenstående og send svaret pr. e-mail til: kontakt@3om1.dk og vær med i 3om1’s fantastiske
konkurrence.

Du kan vinde både otoskoper og et stetoskop til en værdi af 1200 kr. Desuden har FADL stillet både et EKG-
atlas og deres bog: ’Øjenvidner’ på højkant…

1)
a. Støtter 3om1 bevarelsen af regnskoven?

b. Kan man besøge projektet i Indien?

c. Kan du blive aktivt medlem i 3om1?

2)
Løs rebussen:

3) Skriv et par sætninger om hvad du synes om 3om1
 (besvarelsen vil ikke indgå i bedømmelsen, men skal udfyldes)

Sidste frist for indsendelse af svar er 1. april. Vinderne vil blive kontaktet og offentliggjort i studiebladene
ved førstkommende lejlighed.

MVH: 3om1

IMCC
VIL DU ARBEJDE MED
FLYGTNINGESUNDHED?
IMCC har i nogen tid samarbejdet med sin søster-
organisation i Pakistan om at udvikle kompetencer i
arbejde med sundhed i populationer af flygtninge og
andre udsatte grupper.
Der er gennemført en organisationsudviklingsproces
og en uges intensiv træning i flygtningesundhed for
70 pakistanske medicinstuderende i Peshawar, Paki-
stan.

Vi har mulighed for at fortsætte det gode samar-
bejde, og spørger i den forbindelse:
Er du interesseret i flygtningesundhed og sundhed i
udsatte befolkningsgrupper i øvrigt?
Så kunne det være du ville være med? Den vigtigste
forudsætning for arbejdet er interesse for området
og lyst til at arbejde med det. I IMCC og gennem
andre organisationer findes den erfaring og viden vi
får brug for.

Gi’ et ring på 2858 8869 eller skriv til
niels.egholm@imcc.dk hvis du vil have mere at vide,

Venlig Hilsen

IMCC / SCORP

SCORP er den undergruppe i IMCC der arbejder med
sundhedsmæssige aspekter af flygtninge - og konflikt-
forhold.

Du bedes venligst kontakte sekretariatet – 3532 74
90, eller via mail le@fadl.dk  hvis dette har din inte-
resse. Kursus vil naturligvis kun blive afholdt, hvis
der er tilstrækkelig interesse.

Hilsen fra FADL’s sekretariat

Linda

Basisgrupperne
FOREDRAG OM AKTUEL DANSK FORSKNING I HEALING
Healing er accepteret og anerkendt på hospitaler i mange lande. I England kan patienter bede om at få en
behandling af en healer. Hvis det sker, tilkalder hospitalet en healer, der er gradueret fra "National
Federation of Spiritual Healers".

GIM invitere til foredrag om forskning i healings effekt. Foredrags holderen er Judith Kongsted  cand. mag.
i biologi og geografi. Hun har i mange år arbejdet med ”traditionel” forskning inden for havbiologi, men har
også arbejdet som frivillig på Mother Teresa Hospitaler i Indien, hvorfra hun har erfaring med healing.
Judith har i en række år beskæftiget sig med healing, og står bag undersøgelsen "En undersøgelse af
healings indvirkning på brystcancerpatienter" fra 1997, der viste positiv effekt på 21 kvinder.
GIM og Judith Kongsted invitere til foredrag om Healing og Kræft

Tid: Tirsdag d. 20. april kl. 16.15
Sted: lokale 29.01.32 (mini-auditorie ”under tandlægerne”)

Undersøgelsen fra 1997 vil blive omtalt samt det nye projekt "Kan healing i forbindelse med samtale
forbedre tilstanden hos kræftpatienter". Sidstnævnte er rettet mod brystcancerpatienter, hvor canceren
har bredt sig som metastaser til lungerne. Patienterne får healing i 2 måneder. Resultaterne bliver gjort
ved at patienternes lunger røntgenfotograferet og udbredelsen af lungemetastaser målt. Samtidig bliver
ændringer i patienternes livskvalitet vurderet. Der er tale om seriøse forskningsprojekter der bl.a. er
støttet af Statens Sundhedsvidensakbelige Forskningsråd og udarbejdet i samarbejde med DBCG (Danish
Breast Cancer Cooperative Group), Rigshospitalet og læger fra Onkologisk afdeling, Århus Kommunehospi-
tal.

GIM håber at se rigtig mange interesserede, alle er
velkomne til foredraget der er ganske gratis…
Og nyd foråret og solen, venlig hilsen GIM

"GIM PRÆSENTERER: BRO-
BYGNINGSMØDE OM ALTER-
NATIV BEHANDLING
Konceptet med et Brobygningsmøde er at foku-
sere på hvor og hvordan alternative behandlin-
ger kan supplere det etablerede sundhedsvæsen.
Og hvordan kunne det tænkes at lade sig reali-
sere?
Mødet henvender sig til studerende og uddannet
fagpersonale fra etablerede sundhedsuddannelser
(sygeplejesker, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
læger, kiropraktorer, mm.)
Så kom, hør og vær med til at præge udviklingen
af fremtidens sundhedsvæsen.
Tid og sted: Onsdag 24. marts kl
17.00 (og ca. 3 timer frem) i Lille
Mødesal (ved nedgangen til Store
kantine)

Vel mødt!

IMCC OG BASISGRUPPERNE
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STUDENTERPRÆSTEN HAR FØLGENDE AKTIVITETER
I DEN KOMMENDE TID:

1. Strikkecafeen ”Den Røde Tråd”
Tid: Torsdage 15.30-17.30; Aftenstrik – dvs. strik helt frem til kl. 20 – den 25. marts.
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30, mellem cafeerne Sebastopol og Pussy Galore’s
Afstressende, hyggeligt, ligefrem moderne - og så kommer der også noget konkret ud af det. Og selvom man
sagtens kan strikke alene, giver det en ekstra dimension at strikke sammen med andre.

Du er hjerteligt velkommen uanset om du er nybegynder eller en erfaren strikker!

2. Bibelsk Gastronomi
17.30(17.45)-18.15 Gudstjeneste v. studenterpræst Nicolai Halvorsen i Skt. Johannes Kirke
18.30-19.15 Bibelsk inspireret måltid – herunder oplæg v. medarbejder, cand. theol. Lise Lotz
19.15-20.00 Vi snakker - og strikker evt. videre.

Vi indleder aftenen med en gudstjeneste i Skt. Johannes Kirke på Skt. Hans Torv, der kredser om temaet
”mad” koblet sammen med den forestående påske. Herefter går vi over i lokalerne på selve torvet, hvor vi
spiser et lækkert måltid inspireret af Bibelen og hører et oplæg om bibelsk gastronomi ved akademisk
medarbejder Lise Lotz.

Arrangementet foregår i forbindelse med strikkecafeen ”Den Røde Tråd”s månedlige aftenstrikkeseance, og
deltagerne må derfor vogte sig for vildfarne strikkepinde.

Tilmelding er nødvendig på lotz@adm.ku.dk, 35 32 760 94 eller via hjemmesiden senest tirsdag den 23.
marts.

Tid: 25. marts 2004, kl. 17:30
Sted: Skt. Johannes Kirke og derefter lokalerne ”Johannes på Torvet” , Skt. Hans Torv 30
Pris: Kr. 75,- som betales efter gudstjenesten

Kontakt evt. Lise Lotz på 35 32 70 94 (mandag og onsdag) eller 35 36 98 81 (torsdag), hvis du vil vide mere.

3. Studiekreds "Liv - og hvad deraf følger"
Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uorganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man koble en
teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er også
mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad karakteriserer menneskeligt
liv i forhold til dyr? Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i forlængelse heraf kunstig intelligens.

Studiekredsen foregår sådan, at man til hver gang læser en (ikke vanvittig lang) tekst, som man drøfter i
fællesskab. Ofte vil en fra kredsen påtage sig indlede og komme med forklaringer til teksten. Studiekreds-
lederne finder tekster og sørger for at fordele dem, men alle er velkomne til at komme med forslag til
tekster som kan tages op.

Studiekredsen ledes af Studenterpræst Nicolai Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen.

Tid: 30. marts 2004, kl. 19.00 til ca. 21.30
Sted: ”Johannes på Torvet”, Skt. Hans Torv 30

Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler. Han træffes på Panum (lokale 15.2.1) tirsdage
10-12 og torsdage 12-14 og på HCØ (bagest i vandrehallen) onsdage 13-15 samt efter aftale. Desuden kan han
kontaktes via mail: pnh@adm.ku.dk eller telefon: 20 46 41 93.

Vores forårsprogram er udkommet. Find det ved vores kontor.

Følg desuden med på hjemmesiden www.sund.ku.dk/praest .  Her kan du også tilmelde dig vores elektroni-
ske nyhedsbrev, som løbende holder dig orienteret om vores aktiviteter.

PRESSEMEDDELELSE,
DEN 9. MARTS 2004
BIOSA: Nyt biotek-netværk for
studerende
Som specialestuderende er man ofte overladt til
sig selv. Det kan være svært at tage initiativer
til at mødes med andre specialestuderende end
dem der er i samme journal-club som en selv –
hvis man da er med i én. Derfor har en gruppe
studerende taget initiativet til at stifte forenin-
gen BIOSA (BIOtech Students’ Associasion).

BIOSA skal være ramme for et fagligt og socialt
netværk for studerende der laver afsluttende
projekt inden for bioteknologien. Og det uanset
om man læser molekylærbiologi, biofysik, bio-
kemi, medicin, farmakologi, bioteknologi-civil-
ingeniør eller andet.

En del af BIOSAs aktiviteter vil være halvårlige
todagsseminarer, hvor de studerende selv skal
fremlægge deres projekter, samt mindre arran-
gementer i løbet af året med gæsteforelæsere,
hvor emner som "Etik og bioteknologi", "Hvad
er takt  og tone i biotekindustrien" og "Hvordan
formidler du din forskning" vil blive behandlet.

Den stiftende generalforsamling holdes den 24.
marts kl 20.00 på H.C. Ørsted instituttet, audi-
torium 9 (Universitetsparken 5, Nørre Allé). Alle
er velkomne – uanset om de vil stille op til
bestyrelsen, være medlem – eller bare høre mere
om BIOSA.

Med venlig hilsen initiativtagerne bag BIOSA,
Julie Bynck, Mette Jensen, Marianne Terndrup
Pedersen, Sine Zambach og Ditte Welner  - (spe-
ciale-studerende v. KU.)

For yderligere information,:
Klik ind på www.biosa.org. Denne side vil blive
opdateret i løbet af denne uge.
Kontakt: Bagmand og stifter,  Studerende ved
Kemisk Institut på Københavns Universitet,
Ditte Welner,  t l f :  21773357, email :
dittewelner@hotmail.com.
Alternativt, studerende ved Molekylærbiologisk
Institut på Københavns Universitet, Sine
Zambach, tlf :  21235533, email:
zambach@tiscali.dk.

Ekstra
Studietilbud

BASISGRUPPERNE



9VAGTBUREAUET

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.

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 marts 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 elektroni-
ske 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@fadl.dk

FERIEPENGE 2004/2005
Udbetaling af feriepenge 2004/2005
sker i år på følgende måde.
1.  Beløb på under kr. 1.000,00 (efter fradrag af skat
og arbejdsmarkedsbidrag FL §30 stk. 3)
 udbetales automatisk i forbindelse med løn kørslen
ultimo april 2004 .
2. Såfremt beløbet er over kr. 1.000,-  sendes der
feriekort ud i løbet af uge 12.04, og beløbet kan først
udbetales når der afholdes ferie (FL § 29).
3. Udbetalingen kan derfor tidligst finde sted ultimo
måneden før afholdelse af ferie, og kun mod at ferie-
kortet indleveres inden den 20 i måneden forud.
4. Der kan ikke udbetales forskud på feriepenge.
Med venlig hilsen og god ferie Vagtbureauet

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.

Med venlig hilsen
Vagtafdelingen

OPSKRIVNING TIL VAGTER
FOREGÅR NU KUN FRA KL.
12:00-20:00.CHECK-IN FOR VT-
HOLD OG SPV-HOLD SKER
HELE DAGEN INDTIL KL. 21:00
RING PÅ CHANCEN FRA KL.
08:30 VENLIGSTE HILSNER
FRA VAGTAFDELINGEN

ER DU INTERESSERET I
KARDIOLOGI ?
Bliv ekspert i tolkning af EKG og
avanceret genoplivning!
Kardiologihold RH 4101 søger 2 erfarne ventilatører til
ansættelse som kardiologiske assistenter.
Vi er p.t. otte medicinstuderende, der indgår som fast
personale på kardiologisk afdeling B  på RH, som
kardiologiske assistenter.

TIL NYT HOLD TIL
KNOGLEMARVS-
BIOPSITAGNING PÅ HERLEV,
HÆMATOLOGISK AFD. L
SØGES 3 – 4 MEDLEMMER 2
GANGE UGENTLIGT
Vagterne afholdes mandag og torsdag i tidsrummet
9:00 – 15:00 og lønnes med VT-gennemsnitsløn og
holdtillæg.
Krav:
· Mindst 8. sem.
· Min. 200 SPV-timer
· Kunne afholde 6 følgevagter, (heraf 3 lønnede), i
marts måned
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet!

STIKKERHOLD 1606,
HVIDOVRE HOSPITAL, SØGER
3 NYE MEDLEMMER!
Vil du gerne være sikker på at få dine vagter netop de
dage, hvor det passer dig bedst?

Vil du blive mester i at tage blodprøver, og samtidig
være på et hyggeligt og flexibelt FADL-hold og få den
gode Hold-løn?

Så er det dig vi har brug for.

Vi dækker mandag til torsdag i tidsrummet 8.00 –
15.00 og tager blodprøver både i ambulatoriet
og rundt på hospitalet.

Du har helst lidt stikke-erfaring, men ikke et krav, da
oplæring vil finde sted på afdelingen, (lønnet).

Krav:
· Du skal kunne tage max. 4 vagter pr. måned.

Ansøgningsfrist: Mandag den 22. marts 2004 kl. 12:00
Standardansøgningsblanket kan udfyldes på Vagt-
bureauet.

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 minimum 10 vagter pr. 4 ugers
vagtplan, også i eksamensmånederne.
- Indstillet på at blive på holdet med det pågældende
vagtgennemsnit (mindst) frem til medio 2005.
- Fleksibel med hensyn til vagtlægning.
- Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit fulde enga-
gement, hvorfor du som obs’er ikke må være på andre
hold.
-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).
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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.

Holdet afholder informationsmøde med rundvisning
for alle interesserede torsdag 11.03.2004 kl. 16.30 på
afd. 2.14.1 på RH (forventet varrighed ca. 1 time)

Ansøgningsfrist: torsdag den 18. marts 2004 kl. 15.00
på vagtbureauet

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler fredag
19.03.2004 fra kl. 16.00  på afd. 2.14.1 på RH.
Yderligere spørgsmål rettes til holdleder Jógvan Matras
på tlf. 28-89-43-05 eller jogvanmatras@hotmail.com .

VAGTBUREAUET, BASISGRUPPER OG GØGL

ACTION!
VI HAR NU        ÅET MIDLER TIL KØB AF KA-
MERA, SÅ NU VARER DET IKKE LÆNGE      ØR
DU KAN PRODUCERE

KONTAKT: PANUMPHILM@YAHOO.COM

ET STORT TAK TIL STUDENTER-

KLUBBEN

Til Pigerne! Til Drengene! Til sig selv!

MOK.INFO
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FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

FORÅRETS PROGRAM

FILMKLUBBEN... EN
KAFFEKLUB?

Nej.

Og for at uddybe:
Filmklubben startede i ca. 1984 som en lille eksklusiv
klub for filminteresserede medicinstuderende. Det blev
hurtigt en voldsom succes med mindst 10 mennesker
hver aften, der sad og så film på et gammelt 16mm
apparat.

Succesen var jo til at overskue, men studerende blev
år efter år stædigt ved.
Fra 1996 og frem har der været et støt stigende
publikumstal og i efteråret 1999 oplevede filmklub-
ben at over 500 forskellige filmglade mennesker havde
nydt en film på det store lærred.

Der er to slags medlemmer i klubben. De såkaldt
passive (misvisende navn i øvrigt) medlemmer beta-
ler et kontingent for et semester og kommer og ser en
film, gerne hver uge. De aktive medlemmer står for
at gøre filmen og lokalet klar, står i baren og rydder
op efter filmen. Alle er velkomne i begge kategorier.

Vi er stolte af at kunne præsentere forårets program.
Kom glad ud i natten og husk at film skal ses i biogra-
fen, altså panums! Man må både ryge og drikke. Og
hygge sig!

KH FILMKLUBBEN

TIL ALLE 1. SEM. STUDERENDE
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. seme-
ster er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Sam-
arbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle
nye studerende med FADL medlemskab kan
se alle semesterets film samt deltage i
filmklubfesten den 19.03 GRATIS!

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

19.03
Pirates of
the carribean
inkl. piratfest!

25.03
Arven

01.04
Mine aftener i
paradis

15.04
Reconstruction

22.04
Skizofrenitema

- A beautiful mind

- Donnie Darko

29.04
Frida

06.05
Kops..

FILMKLUBBEN
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