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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: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU

Onsdag:
MOK nr 23, årgang 36 udkommer
17.00 IMCC/PIT Fundraising-møde
19.00 IMCC Månedsmøde

Torsdag:
16.00 SIMS møde
18.00 SAMS Reception
20.00 Filmklubben viser The Limey

Fredag:
22-05 De små synger i klubben

Lørdag:

Søndag:

Mandag:
12.00 MOK's DEADLINE

Tirsdag:
16.15 GIM foredrag om 'Forskning i Healing'

Denne redaktion

MOK

Onsdag:
MOK nr 24, årgang 36 udkommer
15.00 Livet på sund i LU-auditoriet
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SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin
Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, 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: 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)

PANUM POSTEN
NR. 7 - 2. APRIL 2004

Første kandidater færdige fra IFSV -
brobyggere mellem sundhed og
økonomi
Ved en lille højtidelighed fredag den 26. marts blev
det første hold kandidater fra folkesundheds-viden-
skab fejret. Fakultetsledelsen ønsker tillykke til de
15 studerende, som startede på kandidat-uddannel-
sen i 2002, og som har afleveret deres speciale og
afsluttet uddannelsen på normeret tid.

Ved sommereksamen i 2004 kommer yderligere 20-
30 kandidater ud fra uddannelsen til løsning af tvær-
faglige opgaver i det danske sundhedsvæsen. Uddan-
nelsen optager hvert år 60 studerende. I dag har
studiet 300 studerende, hvoraf 90 procent er kvinder
og 10 procent er mænd. Størstedelen af de nye kan-
didater har allerede fået arbejde og er blevet an-
satte inden for privat og offentlig forskning, i kom-
munerne, i private virksomheder og i patient-
organisationer.

Uddannelsen består af en tre-årig bacheloruddannelse
med mulighed for en to-årig kandidat-overbygning.
Uddannelsen er et tværfagligt samarbejde mellem
sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora
og naturvidenskab. Folkesundhedsvidenskab har et
tværvidenskabeligt syn på helbred og anvender flere
forskellige forskningstraditioner: sundhedsvidenskab,
socialvidenskab, psykologi og naturvidenskab.

Styrende organer

>>>

EN HEL UGE UDEN MOK
Ja vi ved godt at det er svært. Som
et plaster på såret har vi kigget i
påskeudgaven af B.T. fra mandag
den 12 . april. Vi bringer her et
kort resumé af de vigtigste nyheder
fra denne fabelagtige avis. God
fornøjelse!

Lægestuderende trafikdræber næsten
trafikradio-vært!
En lægestuderende kørte fuld hjem fra fest på Ålborg-
egnen. På bagsædet sad trafikradio-vært Amos Ben-
dix. Som iøvrigt til dagligt kører i en lidt kedeligt
farvet Toyota Corolla med et registreringsnummer
der ender på 3 461.

Den lægestuderende, hvis navn er hemmeligholdt og
ikke redaktionen bekendt, kørte med 120 km i timen
ind i et 90 graders sving. Og det kan man jo ikke. Det
gik helt galt og Amos (altså trafikradio-vært på
Trafikradioen på P4) blev slynget ud af bilen og lan-
dede på en mark. Hun fik knust den ene nyre, bræk-
kede flere ribben, fik en perforeret lunge samt en
ordentlig hjernerystelse.
Amos kan selv huske at hun lige nåede at råbe ”Nu
stopper du. Jeg vil af”. Og ud af bilen kom hun da
også, om end det kunne have være mere galant.

Nå, men denne historie fortæller jo i al sin gru om
alkohol, fart og lægestuderende. Dårlig cocktail.
Amos er  i dag 53 år og mor til tre. Selvom ulykken
ligger 36 år tilbage i tiden, har det brændt sig fast på
nethinden. Ulykken er nok en af årsagerne til at
Amos Bendix i dag sidder og gelejder folk sikkert
igennem trafikken hver fredag. Det og så at hun godt
vil have Mazda MX 5, en Jaguar eller Aston Martin
til 5 millioner.

Bond & Beckham
BT mener, at valget til den nye James Bond bliver et
valg mellem Robin Williams (du læste rigtigt) og
Ewan McGregor. Samtidig begræder BT, at vi ikke
får en femte film med Pierce Brosnan i hovedrollen,
fordi han er faldet for aldersgrænsen. Selvom det
altså ikke er sikkert endnu…

David Beckham bliver i selvsamme udgave både ud-
råbt til at være en svigagtig bedrager OG til at være
verdens bedste far. David har været utro overfor sin
kone Posh-spice, men er altså samtidig verdens bed-
ste far for sine (og Posh-spices) to børn, lille Brooklyn
og endnu mindre Romeo. Godt nok er de to dybdebo-
rende artikler ikke at finde på samme side, men
alligevel…. Enten mangler det redaktionelle over-
blik på den gamle hæderkronede (!) sprøjte, eller
også er utroskab og evnen til at være en super duper
far ikke ting der har noget med hinanden at gøre.

Tip en royal 13’er med BT. Det må I altså selv læse
jer til. Det er for plat. Spillereglerne kan I royale
tippere hente på http://bt.dk/konkurrencer.

Nyt Arla-produkt?
Her er noget der vil interesse pigerne. I Norge sid-
der der en pige ved navn Anette Lie. Det vil sige dem
er der altså 36 af i Norge ifølge gulesider.no. Men
stadig. En af de 36 hedder altså Anette Lie, ligesom
de andre. Men hun adskiller sig på et punkt. Og det
er sin bil. Hun har nemlig tjent til sin bil ved at sælge
brystmælk. Sin egen brystmælk. Hun har malket 501,5
L mælk ud af sine patter (det må de vel godt hedde,
ikke?). Eftersom hun får 115 kr literen når hun afle-
verer den på hospitalerne, ja så er det blevet til
57672,5 norske slanter. Det bliver 51.939,85 danske
kroner til kurs 90,06. Cirka. Anette tilskriver selv
den enorme mælkeproduktion på 11 liter om ugen

med sine mange hormoner, som efter sigende er gået
i arv fra generation til generation.

Arbejdsskade?
Og endelig en historie med rørte tårer. Engelske
Chris Jolly (Kris Glad på dansk) har besluttet sig for
at løbe 1000 km i Danmark, får at samle penge ind til
den 3. verdens fattige børn. For at det ikke bare skal
ligne alle andre som finder på sådan noget har Chris
valgt at løbe de 1000 km med en stor stige under
armen. Indtil videre er 300 km forceret, og udover
rygsmerter har det indbragt 3000 kr. Chris er selv
lidt skuffet over danskernes manglende vilje til at
give penge. Han er ellers selv ved muffen, da han er
tidligere børsmægler fra London.

Følg Chris fantastiske kamp med stigen - om pen-
gene – på hans helt egen hjemmeside
www.chrisjolly.dk - hvor I også kan donere penge til
projektet.

Tja. Need we say more?

MOK-red/Bo og Gordon

Redaktionelt
MOK & STUDIET
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Fakultetspenge til ph.d. stipendiater
fra forskerskoler
I forbindelse med Forskningsstyrelsens bevillinger
til samfinansierede ph.d.-stipendier fra forskerskoler
har fakultetsledelsen besluttet, at fakultetet vil bi-
drage med 1/3 af stipendierne til max. 2 stipendiater
per skole, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

1) at forskerskolen tidligere har modtaget støtte fra
Forskeruddannelsesrådet
2) at der skal foreligge en godkendt bevilling fra
Forskningsstyrelsen
3) at stipendiaten er indskrevet ved Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet.

Garantien indebærer, at et tilskud på 1/3 ph.d-sti-
pendium fra Forskningsstyrelsen udløser et bidrag
til forskerskolen på den anden tredjedel fra fakulte-
tet. Den resterende tredjedel af finansieringen for-
ventes at komme fra erhvervslivet inden for områ-
der, hvor det er muligt at tilvejebringe dette.

Ansøgninger om samfinansierede ph.d.-stipendier fra
forskerskoler skal være Forskningsstyrelsen i hænde
senest den 30. april.

Yderligere oplysninger: Fakultetssekretariatet, fuld-
mægtig Christina Holbøll ,  lok. 270 93,
chol@adm.ku.dk.

Lovforslag tillader universiteter at
oprette aktieselskaber
Videnskabsminister Helge Sander har den 30. marts
fremlagt et lovforslag, som skal give universiteter
og forskningsinstitutioner ret til at oprette og eje
selvstændige aktieselskaber. De private selskaber
skal give universiteterne bedre mulighed for at kom-
mercialisere forskningen. Københavns Universitet har
tidligere meldt sig som potentiel virksomhedsejer
og generelt får forslaget opbakning fra universite-
terne.

Ifølge Videnskabsministerens forslag kan universite-
terne eje ét aktieselskab hver og desuden være med-
ejer af hinandens selskaber. Institutionen, som etab-
lerer selskabet, skal selv skaffe indskudskapitalen,
som ikke må være over 5 millioner kroner eller 3
procent af institutionens omsætning ved forsknings-
og udviklingsaktiviteter. Indtægterne fra de nye sel-
skaber skal ifølge lovforslaget bruges inden for
institutionernes formål.

Ny uddannelse i molekylær biomedicin
starter 1. september 2004
Den 1. september 2004 starter de første to hold med
i alt 50 studerende på Københavns Universitets nye
uddannelse i molekylær biomedicin. Uddannelsen
gennemføres i et tværfakultært samarbejde mellem
Det Sundhedsvidenskabelige og det Naturvidenska-
belige Fakultet og skal udruste de studerende med
moderne, molekylærbiologiske værktøjer. Det er
studieledelsens mål, at de studerende skal blive dyg-
tige indenfor såvel basal cellebiologi som molekylær-
biologi og får et bredt kendskab til vævets opbygning
og funktion. Uddannelsen giver en bachelor grad og
svarer til ca. 3 års fuldtidsstudium.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bidrager til
uddannelsen med kurser i human biologi på 2. seme-
ster, i cellebiologi på 3. semester samt kurser på 3.
år i molekylær patofysiologi samt evt. bachelor pro-
jekter og valgfri fag.

I det nye studienævn er Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet repræsenteret ved lektor Steen Dissing fra
Medicinsk Fysiologisk Institut, MFI, og lektor Niels
Erik Møllegaard fra Institut for Medicinsk Biologi
og Genetik, IMBG. Studenterrepræsentant fra fa-
kultetet er stud. scient. Joan Tiedemann fra MFI.

Den 26. september vil uddannelsens økonomi blive
diskuteret i et møde mellem studieledelsen og
fakultetets økonomiafdeling. De første studerende
fra den nye uddannelse begynder på Fakultetet i
februar 2005.

Yderligere oplysninger: Steen Dissing, MFI, tlf. 3532
7570, sdissing@mfi.ku.dk.

Engagerende OSCE test gennemført
for 3. gang på odontologi
Under stress men også megen morskab har 8. seme-
ster studerende på odontologi netop gennemført en
OSCE test, som er en undersøgelse af viden, færdig-
heder og evner i klinik, praksis og kommunikation.

Den engelsk udviklede test, Objective Structured
Clinical Examination, bliver på odontologi studiet i
København endnu kun brugt som en del af undervis-
ningen, men overvejes på længere sigt anvendt som
en del af fagets eksamen. Da testen foregår med
statister og med praktiske opgaver under kliniske
forhold er OSCE testen samtidig god som selv-evalu-
ering for de studerende.

OSCE testen er en del af et udviklingsforløb på odon-
tologi og forløber nu for 3. gang. Testen dækker 12
fag, hvor de studerende skal løse tværfaglige opga-
ver på 15 poster undervejs. Hver opgave skal klares
på 8 minutter incl. mundtlig tilbagemelding fra læ-
rere og ”patienter”. I den forgangne uge har de invol-
verede lærere brugt 5 x 2½ time på at teste 8.
semesters i alt 70 studerende.

Odontologernes udgave af OSCE testen er udarbej-
det og gennemført under ledelse af lektor Tove Lar-
sen og studielektor Dorte Jeppe-Jensen. OSCE te-
sten bliver i dag brugt til bl.a. at undersøge evner og
færdigheder hos 3. verdens læger, der søger om auto-
risation i Danmark.

Yderligere oplysninger: Studieleder, lektor Lis Almer
Nielsen lok. 26756, lan@odont.ku.dk

Allan R. Thomsen:
Tiltrædelsesforelæsning om
eksperimentel virologi d. 6. maj
Dr.med. Allan Randrup Thomsen, der per 1. januar er
ansat som professor i eksperimentel virologi ved In-
stitut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi,
IMMI, afholder den 6. maj sin tiltrædelses-forelæs-
ning med titlen: ”Scener fra et ægteskab – en ana-
lyse af værts-virus forholdet”. Den nyudnævnte pro-
fessor kommer fra en stilling som lektor ved
Molekylærbiologisk Institut på Det Naturvidenska-
belige Fakultet i København.

Den 50-årige professor leder en forskningsgruppe i
eksperimentel virologi på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet. Forskergruppen undersøger,
hvordan immunforsvaret bekæmper virusinfektioner
og hvordan organismen kan bevare sin evne til at
bekæmpe reinfektion.

Yderligere oplysninger: Professor, dr.med. Allan
Randrup Thomsen, tlf. 3532 7871,
a.r.thomsen@immi.ku.dk

Udfaset og historisk udstyr til
Medicinsk Museion
Universitetets Medicinsk Museum i Bredgade har en
af verdens største samlinger af genstande, men er
stadig interesseret i at udbygge de museale samlin-
ger med nye genstande, fotos og malerier samt
personarkiver, forskningsarkivalier og andet skrift-
ligt materiale. Derfor opfordrer museumsledelsen
ansatte på Fakultetet til at henvende sig med infor-
mationer om udfaset udstyr og historiske genstande,
fra gemmer på lofter og i kældre.

Museet indsamler fra hele det sundhedsfaglige om-
råde: læger, tandlæger, farmaceuter og sygeplejer-
sker og har interesse for pleje og omsorg, patient og
pårørende, hospitalsinteriører og -eksteriører m.v.
Det er samtidig vigtigt, at bidrage med alle oplys-
ninger, der knytter sig til genstandene som for ek-
sempel manualer og brugsanvisninger til maskiner
og apparatur samt oplysninger om, hvor tingene er
brugt, af hvem, hvordan og hvornår. Uden disse in-
formationer har genstandene mindre museal værdi.

Yderligere oplysninger: Museumsleder Frank Allan
Rasmussen, Bredgade 62, 1260 K, lok. 238 02,
far@mhm.ku.dk

Fakultetsdagen den 7. oktober bliver
mødested for unge med
forskerinteresser
Sigtet med Fakultetsdagen på Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet er at skabe et årligt tilba-
gevendende mødested i festlige rammer for
Fakultetets forskere. Fakultetsdagen i 2004 er alle-
rede planlagt og vil løbe af stabelen torsdag den 7.
oktober i tidsrummet kl. 12-17.

For at tiltrække flere besøgende blandt såvel stude-
rende som ansatte til Fakultetsdagens udstilling,
præmieoverrækkelse og foredrag har Dekanatet be-
sluttet, at der vil være undervisningsfri på Fakultets-
dagen fra kl. 12. Fritagelsen for undervisning gælder
på alle basale fag og så vidt muligt også i klinikken.

Arrangementet vil have fakultetets unge og lovende
forskere i centrum. Ved en præmieret udstilling vil
forskerne vise posters med resultaterne af deres ar-
bejde. De tre bedste posters vil blive præmieret med
hver 5.000 kr. Desuden vil to forskere under 30 år
blive præmieret med Fakultetsprisen 2004 på 10.000
kr., som gives for en artikel i et internationalt aner-
kendt tidsskrift.

Det er Dekanatets håb, at både studerende og ansatte
vil benytte denne lejlighed til at møde og diskutere med
en række af Fakultetets unge forskere.

Overlæge Thomas Horn er tiltrådt som
professor i klinisk patologisk anatomi
Med sin forelæsning om Patologisk anatomi: Hvorfra
- hvorhen? er overlæge Thomas Horn den 1. april
tiltrådt som professor i klinisk patologisk anatomi.

Thomas Horn, der arbejder på KAS Herlev, afd. for
Patologisk Anatomi, er en vellidt underviser og har
tidligere modtaget en pris fra de studerende for sin
undervisning.

Advarsel mod kraftigt magnetfelt ved
installation af MR scanner i Teilum
I forbindelse med installationen og idriftsættelse af
Retsmedicinsk Instituts nye MR Scanner vil der fra
14. april og fremover være fare fra et kraftigt, aktivt
magnetfelt i scannerrummet. Det betyder, at alle
sikkerhedsforskrifter, som står på dørskiltene til MR
kabinen, skal respekteres.

Projektledelsen retter særlig opmærksomhed på den
stærkt forhøjede risiko for personer med pacemaker,
ligesom forbrugerelektronik, ure, magnetkort samt
andet sensibelt udstyr vil kunne blive ødelagt, hvis
dette medbringes/efterlades i kabinen. Der må fra
samme dato ikke længere medbringes værktøj af
magnetisk/magnetiserbart materiale i Scanner-
rummet, Teilum K272.

Yderligere information: Læge Klaus Poulsen, Rets-
medicinsk Institut, lok. 26169 eller arbejdsmiljø-
konsulent Lise Heimark, Driftsområde SVF, lok.
27030.

MOK-redaktionen har modtaget
nedenstående nyhedsmail fra
Fakultetets driftafdelning.
Overskriften har MOK dog selv
opfundet

SVF DRIFT
 - VI ER MÆND I BLÅT!
PARKERINGSKÆLDEREN
Rengøring
Parkeringskælderen har længe trængt til en grundig
rengøring – og nu sker der noget. I Påsken bliver
halvdelen af parkeringskælderen afspærret således
at der er uhindret adgang til fejning og gulvvask.
Den anden halvdel af parkeringskælderen rengøres i
sommerferieperioden.
Det er meget vigtigt af hensyn til rengøringen, at de
opsatte anvisninger fra Intern Service følges for at
sikre at der er uhindret adgang for rengøringsperso-
nalet.
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FAKULTETSLEDELSEN
MØDER STUDERENDE
OG ANSATTE
I LUNDSGAARD-AUDI-
TORIET DEN 21. APRIL
KL. 15-16
Fakultetsledelsen opfordrer de
studerende til at deltage i
Lundsgaard-mødet den 21. april
kl. 15-16, hvor dekanen vil
fortælle om fakultetets status og
udviklingsperspektiver.

Forårets Lundsgaard-møde indgår i en række ar-
rangementer for fakultetets studerende og an-
satte, bl.a. om fakultetets arbejde og organisa-
tion efter den nye universitetslov.

Hvilke ændringer kan de studerende forvente?
Beslutningerne om undervisningens indhold vil
bevares uændret i den nye organisation.
Indholdet vil fortsat blive besluttet i Fakultetets
studienævn. Men med bortfaldet af Fakultets-
rådet mister de studerende en af de eksisterende
muligheder for direkte dialog med Fakultets-
ledelsen. Under den nye universitetslov er de
studerende sikret pladser i de nye Akademiske
Råd, men arbejdsopgaverne for disse råd er ikke
besluttet. Det skal drøftes, hvordan dekanatet
nu og i fremtiden bedst sikrer en intensiv dialog
med studenterne.

Fakultetet starter i 2004 og 2005 flere nye ud-
dannelser, og Lundsgaard mødet 2004 vedrører
uddannelse og undervisning. Og der er meget
konkrete planer om at styrke den akademisk-
pædagogiske indsats på fakultetet for alle studie-
retninger.

Dekanens fremlæggelse vil henvende sig til alle
grupper på fakultetet og omfatte forskning og de
nye uddannelser, clusters, overflytningen af In-
stitut for Folkesundhedsvidenskab til Kommune-
hospitalet, International Sundhed, rekruttering
af nye forskere og styrkelse af den eksperimen-
telle infrastruktur.
Dekanen vil desuden præsentere nogle vigtige
personale- og studenterpolitiske initiativer og
vil informere om budgetrevisionen i 2004 og bud-
get for 2005.

I forbindelse med tankerne om fakultetets frem-
tid vil dekanen endelig berøre temaer som
forskningsfrihed, fakultetets styrkepositioner,
ekstern økonomi og betydningen af at være en
undervisningsinstitution.

Emnerne er vigtige for den enkelte og for fakul-
tetet. Derfor synes vi, at du skal møde op den 21.
april.

Venlig hilsen fra dekanatet.
Ralf Hemmingsen, Ulla Wewer,

Birgitte Nauntofte

Langtidsparkering
Fakultetets ansatte, medarbejdere og gæster har
stor glæde af såvel den udendørs parkeringsplads
som parkeringskælderen – en service, som er unik for
SVF.
Ved normal brug er der rigelig kapacitet på såvel
den udendørs parkeringsplads som i parkeringskælde-
ren, men det forudsætter, at disse ikke misbruges til
langtidsparkering, men alene til det daglige
parkeringsbehov. Parkering i mere end 3 døgn vil
fremover kræve en særlig tilladelse fra Driftschefen.
I denne forbindelse henledes Fakultetets medarbej-
deres opmærksomhed på at Driftsområdets døgnvagt
i samarbejde med Politiet/Centralregistret for Motor-
køjer gennemfører et skærpet tilsyn med langtids-
parkerede biler i den kommende tid.

Nye bomsystemer
Styring af bommene ved parkeringspladsen samt
parkeringskældrene sker v.h.a. identitetskortene.
Mange brugere har haft periodevise vanskeligheder
med kortlæserne, som anvender identitetskortenes
magnetstriber – enten fordi magnetstriberne er ble-
vet ødelagte p.gr.a. eksterne, kraftige magnetfelter
eller fordi kortlæsernes læsemagneter er blevet til-
smudset af snavsede identitetskort.
Problemet bliver nu løst definitivt, idet kortlæserne
udskiftes til proximity-læsere, hvor identitetskortet
blot skal holdes tæt på kortlæserne, der så aflæser
den indbyggede mikrochip – og bommene åbner.
. . . . . husk dog stadig, kun én bil ad gangen!!! Skader
på bommen kan medføre erstatningskrav.
Supplerende information
Om bomsystemer og langtidsparkering: Ingeniørass.
Steen Ruben, Driftsområde SVF/Vagt og sikkerhed,
tlf. 27028
Om rengøring af parkeringskælderen: Inspektør Steen
Jørgensen, Driftsområde SVF/Intern bygningsservice,
tlf. 27031

UTÆTTE GÅRDHAVE-
MEMBRANER
Vi har denne vinter været forskånet for store sne-
mængder og nedbør, men på trods heraf er der flere
steder neddryp – specielt i områderne under
gårdhavemiljøerne.
Oprindeligt har gårdhaverne været forsynet med
vandtætte membraner under beplantningerne, men
disses holdbarhed har været kortere end forudsat af
arkitekter/ingeniører i forbindelse med Panum
kompleksets opførelse. Derfor har Driftsområdet
iværksat en udskiftning af flere af membranerne – i
første omgang over de nyetablerede isolatorstalde
ved Varemodtagelsesgården. Arbejdet forventes af-
sluttet medio sommeren 2004.
Supplerende information
Inspektør Steen Jørgensen, Driftsområde SVF/In-
tern bygningsservice, tlf. 27031

UDVENDIG SOLAFSKÆRMNING –
PANUM KOMPLEKSET
Gennem de seneste år har antallet af rapporterede
skader på den udvendige solafskærmning været fort-
sat stigende og har nu et omfang, der ikke længere
muliggør fejlafhjælpning af de enkelte gardiner i takt
med nedbrudenes optræden – dertil er antallet for
omfattende.
Årsagen til den stigende skadesfrekvens er, at gardin-
dugen over årene er blevet mørnet af vejrliget, hvoraf
solen og dennes UV-stråling er den væsentligste fak-
tor. Konsekvenserne af kombinationen ”mør dug” og
”vind” er indlysende og medfører fysiske skader på
gardindugen.
Den udvendige vedligeholdelse af Fakultetets byg-
ninger, når bortses fra Bredgade komplekset, påhvi-
ler bygningsejeren: Statens Forsknings- og
Uddannelsesbygninger eller i daglig omtale S-FoU.
Driftsområdet har derfor gennem Universitetets
Tekniske Afdeling henvendt sig til S-FoU og påpeget
nødvendigheden af en omfattende renovering af den
udvendige solafskærmning.

En foreløbig opgørelse af omkostningerne, ved en
delvis afhjælpning og begrænset renovering, viser at
denne andrager ca. 1,4 mio. kr. En total renovering
af de udvendige solgardiner vil derimod næppe kunne
gennemføres for under 3 – 4 mio. kr.
Indtil de økonomiske midler til renoveringsindsatsen
er bevilliget fra S-FoU og arbejdet gennemført, vil
der være visse begrænsninger i solafskærmningens
anvendelse. Således vil gardinerne tvangsrulles op
ved lavere vindhastigheder end tidligere samt ikke
længere sænkes ned om natten.
Driftsområdet beklager de gener og ulemper, som de
– forhåbentlig midlertidige – restriktioner påfører
brugerne.
Supplerende information
Driftschef Henning Bach, Driftsområde SVF, Tlf. 27024

BRAND- OG
BYGNINGSINSPEKTION
Ultimo 2003 annoncerede Københavns Kommunes
Bygningsinspektorat og Københavns Brandvæsen, at
man ville gennemføre en ordinær brandinspektion.
Information herom blev øjeblikkeligt udsendt af
Driftsområdets miljøkonsulent til institutternes
miljøudvalg for at give institutterne mulighed for at
fjerne eventuelt materiel opstillet i strid med brand-
vedtægterne.
Tilsynsmyndighederne udtog i forbindelse med
inspektionerne primært ”tårn-enderne” som fokus-
områder, idet disses funktioner som primære flugt-
veje er meget vigtige i forbindelse med evakuering
af bygningerne. Under inspektionen krævede myn-
dighederne bl.a. at samtlige åbnede branddøre øje-
blikkeligt blev forsynet med automatisk branddør-
slukning (ABDL-anlæg).

Åbne og dermed blokerede branddøre - den sikre vej
til påtale og krav fra Brand- og Bygningsinspektionen
Resultatet kender alle, der har haft møbler og mate-
riel opstillet på reposerne, nemlig en endog kraftig
påtale med pålæg om øjeblikkelig rømning. Alvoren
blev understreget med trussel om politianmeldelse
af Fakultetet uden forudgående varsel, medmindre
en række forhold blev bragt i orden. Efter intensive
forhandlinger mellem myndighederne og Drifts-
området lykkedes det dog at få forlænget de korte
tidsterminer for gennemførelse af de mange pålagte
tiltag.
Med en endog stor indsats fra institutterne, Drifts-
områdets egne samt eksterne håndværkere lykkedes
det at imødekomme samtlige pålæg inden for de
forhandlede terminer – et forhold, som medførte en
positiv reaktion fra myndighederne i forbindelse med
den opfølgende inspektion . . . . . men træerne vokser
ikke ind i himlen!!!!
. . . . . . en stakket frist
Allerede i forbindelse med en opfølgende inspektion
primo marts d.å. kunne brandinspektørerne og Drifts-
området flere steder konstatere, at der allerede var
sket ”et skred”, idet uvedkommende materiel flere
steder atter var opstillet på reposerne og igen fandt
man flere branddøre blokeret i åben stilling, hvilket
atter medførte en alvorlig påtale fra Brandvæsnet.

Fy fy skamme skamme !
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Den manglende overholdelse af brandvedtægternes
forskrifter på visse institutter får forventeligt den
konsekvens, at myndighederne nu også begynder at
interessere sig for ikke kun enkelte, men alle institut-
ters interne flugtveje. Så vær opmærksom på om
placering af arkivskabe, fotokopimaskiner, åbne reo-
ler, borde o.a. er i strid med brandvedtægterne og
blokerer for flugtveje.
Driftsområdet forsøger løbende, når vi konstaterer,
at materiel er opstillet i strid med brandvedtægterne,
at vejlede institutterne. Vi må imidlertid ofte er-
kende, at det er som Don Quijote’s bekendte kamp
mod vindmøllerne, og vi håber derfor fremover på en
lidt mere problemorienteret dialog om løsning af
problemerne. Ved fremtidige myndigheds-
inspektioner vil vi indkalde repræsentanter fra insti-
tutterne til deltagelse, idet vi herigennem håber på
en stigende viden om og forståelse for de eksiste-
rende myndighedskrav.
Supplerende information
Driftschef Henning Bach, Driftsområde SVF, tlf. 27024

DRIFTSOMRÅDET O VERTAGER
ANSVARET FOR HELE PANUM
KOMPLEKSETS EL-INSTALLA-
TIONER OG -FORSYNING
Med virkning f.o.m. ultimo 2003 har Driftsområdet
overtaget ansvaret for el-forsyningen, idet maskin-
chef Tommy Nielsen fra dette tidspunkt af myndig-
hederne er blevet anerkendt som driftsleder og påtale-
bemyndiget f.s.v. angår Panums samlede el-forsy-
ning.
I kældrene under Panum bygningen befinder sig ud-
over et omfattende højspændingsanlæg også 6 store
dieselgeneratoranlæg, der varetager strøm-
forsyningen af vigtige forbrugere i tilfælde af at el-

forsyningen fra Københavns E ”falder ud”, som det
var tilfældet 23. september 2003.
Tommy Nielsen har med virkning f.o.m. samme tids-
punkt for overtagelse af el-driftslederansvaret på
Panum også overtaget installationsansvaret for
Fakultetets øvrige bygningsmasse, herunder Teilum
komplekset samt Bredgade komplekset – sidstnævnte
rummer Medicinsk Museion.
Ændring af eksisterende el-installationer
Samtlige ændringer af de faste el-installationer i
hele Fakultetets bygningsmasse samt de udførende
elektrikere, skal fremover forud godkendes af Tommy
Nielsen.
Ved behov for ændringer/omlægning af de faste el-
installationer skal Tommy Nielsen kontaktes, idet
han skal godkende ethvert indgreb i Fakultetets el-
installationer uanset om arbejdet udføres af eksterne
autoriserede el-installatører.
Pas på med ulovlige installationer og tilsluttet ud-
styr
Vi ser af-og-til fantasifulde, ulovlige og farlige ”løs-
ninger” af hvilke den nedenfor viste er blandt de
mere fantasifulde – og ikke mindst farlige – nemlig
en i allerhøjeste grad uautoriseret ”nødstrøms-
forsyning” af en PC.

. . . . . ikke blot udgør indgrebet en person- og brand-
risiko med sine blottede, strømførende ledninger,
men samtidig kompromitterer arrangementet byg-
ningernes nødlysforsyning med heraf følgende for-
øget risiko for mange kolleger, studerende og gæster
i tilfælde af strømsvigt og efterfølgende evakuering
som det ofte er tilfælde ved brand.
Supplerende information
Maskinchef Tommy Nielsen, Driftsområde SVF/Tek-
nik, Vedligehold og projekter, Tlf. 27027

DRIFTSOMRÅDET STYRKER
PROFILEN FOR AT TILPASSE
SIG ÆNDREDE BEHOV
Verden forandrer sig – og det gør Driftsområdets
udfordringer og arbejdsopgaver også. Dertil kommer
at Fakultetets bygningsmasse bliver ældre og der-
med mere vedligeholdelseskrævende. I de kommende
år kan vi samtidigt forudse, at mange store opgaver
venter os, herunder store ombygningsopgaver i Panum
komplekset samt forhåbentlig i Bredgade komplek-
set.
Medens den nuværende organisation er optimeret til
de kendte driftsopgaver, skal vi geare os til en frem-
tid, der vil komme til også at omfatte gennemførel-
sen af rigtig ”tunge” projekter.
Derfor har vi nu taget hul på en trinvis organisations-
omlægning, der vil medføre en skærpet fokus inden
for tre hovedlinier.

Vi vil – i takt med Driftsområdets
organisatoriske omlægning –
orientere brugerne om denne,
herunder de ændrede
opgavefordelinger. Dette vil bl.a.
ske via nyhedsbrevet fra
Driftsområde SVF.
Supplerende infornation
Driftschef Henning Bach,
Driftsområde SVF, Tlf. 27024

REFERAT AF MØDE I
KLINIKUDVALGET RIGS-
HOSPITALET, D. 26. FE-
BRUAR 2003 KL. 15.00
Tilstede:Lektor Kjeld Lyngborg, overlæge Michael
Pedersen, overlæge John Vissing, cand. med. Mor-
ten Vester-Andersen, stud. med. Anne-Marie
Glargaard (13. sem), stud. med. Niels Fuglede (10.
sem), Mette Lenstrup (9. sem), stud. med. Lisbeth
Ellegaard (8. sem.), stud. med. Thea Møller (7. sem.),
sekretær Rita Dalhammer, studentersekretær Ka-
trine Fisker.

Fraværende: Prof. Torben V. Schroeder, institutleder
Folmer Elling, overlæge Kjeld Kjeldsen,   overlæge
Helle Aggernæs, overlæge Henrik Arendrup, profes-
sor Flemming Gjerris, stud. med. Hellen Edwards (6.
sem).

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
 Intet.

4. Meddelelser fra studienævn mm
Intet.

5. Meddelelser fra sekretariatet
Til receptionen for de nyuddannede læger var der
sket en fejl med lokalereservationen, hvilket inde-
bar, at repræsentationslokalerne var optaget. Der
blev fundet andre lokaler og disket op med et diskret
traktement. Direktionen har beklaget fejlen.
Der har været en klage på 10. semester over, at det
ikke er muligt for alle hold at følge case-undervisnin-
gen i medicin og kirurgi. Der er derfor blevet opret-
tet et ekstra hold i case-undervisning.
Da nogle auditorier mangler udstyr til f.eks. power
point har Klinikudvalget rettet henvendelse til Di-
rektionen, som efterfølgende har givet tilsagn til
indkøb af dette. Sekretariatet har sendt en fore-
spørgsel til de undervisningsansvarlige, vedrørende
klinikudvalgets brug af afdelingernes auditorier til

studenterundervisning, idet der i forbindelse med
indførelsen af ny studieordning er behov for væsent-
ligt flere undervisningslokaler end tilfældet var på
gammel studieordning.
Der har været planlægningsmøde og prognosetal for
efteråret 2004 er følgende for KRH:
11. sem.: 110 studerende til 72 pladser. - vi påregner
at oprette 2 ekstra hold.
12. sem.: 104 studerende til 72 pladser. – Der er
ingen ulighed for at udvide kapaciteten.
13. sem.: 100 studerende til 64 pladser.
LKF havde planlagt undervisning til hold på 13. se-
mester F04 som ikke blev oprettet, hvilket har væ-
ret dyrt i honorarer.

6.  Meddelelser fra semestrene
7. sem.: De studerende har været utilfredse over, at
der ikke var mulighed for at omprioritere
undervisningshospitalerne efter det blev besluttet,
at Frederiksberg Hospital skulle udlånes til Klinik-
udvalget Københavns Kommune. Proceduren for hold-
sætning blev beskrevet, og det fremgik heraf, at
ingen var blevet forfordelt.
8. sem.: Stor tilfredshed med, at semesterplanen var
blevet udsendt i god tid.
Der har været mange aflysninger af undervisningen
den første 1½ uge. I alt er 8 timer blevet aflyst, der
har kun været erstatning for 2 timer - de eneste som
sekretariatet har fået kendskab til.
En enkelt underviser har udtrykt overraskelse over,
de studerendes lave niveau, hvilket er en anderledes
udmelding end de studerende er vant til. Ifølge pla-
nen skulle der undervises i hjerteiskæmi, hvilket
imidlertid ikke var indholdet af undervisningen –
efterfølgende er det oplyst, at ændringen var en kon-
sekvens af de studerendes niveau.
9. sem.: Intet
10. sem.: Intet
11. sem.: Mangler repræsentant
12. sem.: Mangler repræsentant
13. sem.: De studerende er spændte på, hvordan se-
mestret kommer til at forløbe efter, der er blevet
indført 4 rul, og undervisningen er blevet beskåret.
Dem, der har almen medicin i sidste rul, kan risikere
at skulle til eksamen om fredagen i almen medicin og
den efterfølgende uge at skulle til eksamen i gynæ-
kologi og obstetrik og pædiatri.
Ifølge nogle studerende opleves undervisningen i al-
men medicin, sammenlignet med medicin og kirurgi,
som værende på et meget lavt fagligt niveau.
Undervisningen i kommunikationstræning i gyn/obs
på LKF har for nogle hold ligget sent på det kliniske
ophold, hvorfor man ikke får det fylde udbytte af det.

7. Evt.
Michael Pedersen gjorde opmærksom på at planlæg-
ningen af tentamen er meget ressourcekrævende.
Der vil være brug for hjælp til at finde egnede pa-
tienter samt at hente og bringe disse. Der vil derfor
blive brugt mange timer, som ikke bliver honoreret.
Problemet bliver taget op som et punkt på morgen-
mødet d. 2/4-04.
Der blev orienteret om workshop omkring 9. seme-
ster ny studieordning, som foregår i PUCS regi.
Der blev sagt farvel, tak og tillykke til Morten Ve-
ster-Andersen som er blevet læge.

Referent: Studentersekretær Katrine
Fisker

ÅBLØSNING TIL
FOLGET

BLACKOUTS
Definition - A blackout is an amnesia-like period
which is preceded by excessive drinking. It is not
passing out or losing consciousness. The person
will appear to be normal and will seem to be
functioning appropriately. Later, however, the
drinker will not remember periods of time during
or after drinking. A blackout may last just a few
minutes or several hours.
Some drinkers may report, for example, not
remembering how they returned to their room
from a party, or they may not recall conversations
with friends during the evening.

Cause - The exact cause of blackouts is not known.
The simple explanation is that alcohol disrupts
the storing of information in the long term me-
mory.

Significance - Blackouts are serious for a number
of reasons. First, most drinkers do not have
blackouts. Those people who do have them
mistakenly assume that everyone does, but this
is not the case. Second, most people who have a
first blackout do not have another because they
decide that if excessive drinking is going to cause
them to forget what they did, they do not want
to drink that much again. So, simply having mul-
tiple blackouts is an indication of a possible, and
likely, problem.

Solution. - The only way to avoid blackouts is to
reduce or eliminate drinking.
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Studievejledningen
TRÆFFETIDER FOR STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN
Uge 16
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Onsdag 14/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 14/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 15/04 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 15/04 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 16/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Uge 17
Dag Dato Telefontid            Træffetid Vejleder
Mandag 19/04 1300 – 1400            1400 – 1600 Ditte M. S. Christensen Medicin
Onsdag 21/04 1200 – 1230            1000 – 1200 Tina Gottlieb International
Onsdag 21/04 1500 – 1600            1600 – 1900 Camilla Grønlund Hiul Medicin
Torsdag 22/04 0900 – 1000            1000 – 1300 Ulrik Bodholdt Medicin
Torsdag 22/04 1200 – 1300            1300 – 1600 Ture Karbo Medicin
Fredag 23/04 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

Fra og med 1. maj vil det være muligt, at bestille tid til samtale over
Internettet og dermed også via den sorte computerkonsol i forhallen
foran Informationen.

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...

Vejledning om
OSVAL I og II

Vejledning for stu-
derende om skriv-
ning af OSVAL I og
II er nu udkommet
på nettet. Vejled-
ningen er at finde

på
www.pucs.ku.dk/

osval

ORLOV, SEMESTER FRI
ELLER HVAD ?
Hvis du på et tidspunkt i dine studier ønsker at holde
pause, er der to måder at gøre dette på. Du kan
holde semester fri eller tage orlov. Men hvad er
forskellen?

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

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

Orlov - hvornår og hvor længe
Studerende kan få orlov efter behov uden tidsmæs-
sige begrænsninger. Orloven gives fra det tidspunkt,
hvor universitetet modtager orlovsansøgningen og
fornyelsesdelen af årskortet og for en periode indtil
udgangen af det akademiske år. Orlov gives dog ikke
for mindre end 2 måneder. Juli og august måned kan
ikke alene udgøre en orlovsperiode. Orlov kan først
gives, når alle de eksaminer der er placeret efter 1.

år er forsøgt bestået. Studerende på 1. og 2. seme-
ster kan kun få orlov, hvis årsagen er for eksempel
sygdom, barsel, værnepligt eller lignende. Dispensa-
tion fra orlovsreglerne skal i disse tilfælde søges på
studieekspeditionen, og skal naturligvis dokumente-
res.
Har du taget orlov midt i semesteret, har du ret til
at få gentaget den undervisning, som du er gået glip
af.

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

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

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

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

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

Tidsfrister
Efter de nye orlovsregler fra d. 10 marts 1995, æn-
drer det ikke på din tidsfrist at tage orlov. Det vil
sige, at der kun må bruges 6 år til fase I/Bachelor-
uddannelsen og 6 år til fase II/Kandidatuddannelsen
inklusive orlovsperioder, uret ”tikker” altså videre
selvom du har orlov.

Skal / skal ikke
Som nævnt i indledningen er orlov ikke nødvendigvis
den bedste løsning for dig hvis du har brug for en
pause. Der eksisterer nemlig også mulighed for at
tage semesterfri (se MOK indlæg om dette emne),
for langt de fleste er semester fri nok det smarteste

- så kontakt din studievejleder
før du søger orlov.

STUDIET
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ØKONOMI UNDER
STUDIET – SU OG HVAD
SÅ?
Er du studerende ved Københavns
Universitet, og har du brug for råd og
vejledning om økonomi og andre
sociale forhold?

Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN
måske svaret!

Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan
hjælpe dig med at få overblik over din situation og
finde mulige løsninger.

Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du
bliver ikke registreret i noget system og bliver der-
med ikke til en ’sag’.

Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen
Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til
35 32 38 99 og vi aftaler en tid, hvor du kan få en
samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne
telefonisk. Du kan også sende en e-mail til sa-
studoekon@adm.ku.dk, hvor du fortæller, hvad du
ønsker at tale med vejlederen om.

Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere
Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor
meget SU man i alt kan få til uddannelse – hvad man
gør hvis man vil have SU med til udlandet – om man
skal søge om SU igen når man kommer på overbyg-
ningen, frister, og lignende – er det ikke SØ-vejlede-
ren du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret.

Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage.

MVH
SØ-vejlederen

www.ku.dk/sa/soe-vejledning/
studoekvejl.html

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.

FØR DET ER FOR SENT!
I det forgangne semester blev flere studerende ind-
stillet til udskrivning, fordi de ikke opnåede dispen-
sation til endnu et eksamensforsøg, eller  tidsfrist-
forlængelse til beståelse af studiet. Heriblandt var
også studerende som ikke opnåede dispensation til
et 4. gangs forsøg. Studienævnet kan kun undtagel-
sesvis give tilladelse til et 4. eksamensforsøg.
Der skal foreligge tungtvejende grunde for at dispen-
sation kan gives. Du skal derfor være sikker på at
være tilstrækkeligt forberedt før du kaster dig ud i
dit 3. forsøg.

Studienævnet kræver at man har haft en personlig
samtale med en studievejleder før sager af denne
karakter kan behandles.

Henvend dig straks i studievejledningen, hvis der er
risiko for at du kommer ud i sådanne eller lignende
problemer !

Studienævnet

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 semesteret over
to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt,
kan du få spredt semesteret efter fødslen 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.

Eksamen
Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til
forlænget tid ved eksamen.  Ansøgning med særlig
begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot
vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studie-
nævnet for den pågældende uddannelse.

Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra
tid  - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og
såfremt barnet er under  6 mdr. gammelt.

Statens Uddannelsesstøtte
Studerende der får barn under en videregående ud-
dannelse, 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 uddannel-
sen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for
faderen
- dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder
for faderen
- enkeltklip sammen med  almindelige klip i 12 må-
neder 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 hensyn
til klip) med mindre du samtidig består dine eksami-
ner.

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  pr. barn

For at få så god en start som muligt
efter fødslen, ser vi dig meget gerne i
Studievejledningen til en samtale
omkring deling af semestre, ansøgning
om særlige hensyn ved eksamen og
vejledning i regler omkring udbetaling
af fødselsklip.

SE MERE PÅ WWW.SU.DK

Vi ønsker dig på forhånd tillykke
med den lille, og på gensyn i

Studievejledningen.

OVERGANGSORDNINGER
VED IMPLEMENTERING
AF STUDIEPLAN 2000.
Overgangsordningerne er udarbejdet
med henblik på at skabe mindst muligt
besvær for den enkelte studerende.
Samtidig ønsker man den hurtigst mulige
afvikling af den gamle studieordning (G).
En overgang fra en studieplan til en
anden, fra en måde at studere og tænke
på til en anden er aldrig uden problemer.
Derfor vil der i de kommende år,
efterhånden som vi indhøster erfaringer,
blive foretaget løbende justeringer af
ordningen i forsøget på at opfylde visionen
om at skabe de bedste rammer for den
enkelte studerende. Af den grund vil
denne overgangsordning ikke være
endelig eftersom der vil være uforudsete
situationer, som vi p.t. ikke har taget
højde for.

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

Studerende, der efter sidste afholdelse af eksamen
efter gammel ordning stadig ikke har bestået denne,
stadig har tid tilbage i forhold til 6-årsreglen, tilby-
des undervisningsplads indenfor ny studieordning (N)
(studieplan 2000).

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

De semestre hvor der bliver tale om gentagelse af
undervisningen er 11. og 12. sem. og vil blive ekstra
udbudt i alt 2. gange, således at undervisningen  på
disse semestre kører sidste gang henholdsvis foråret
2006 og efteråret 2006.

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

DE FØLGENDE RETNINGSLINIER
FOR OVERGANGEN FRA GAMMEL (G)
TIL NY (N) STUDIEPLAN
FORUDSÆTTER SELVFØLGELIG AT
MAN HAR BESTÅET ALLE DE
RESPEKTIVE EKSAMENER
PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT.

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

6. semester: Overflytning til (N) ved indplacering
på 6. sem. Til orientering er det nye 6. semester et
helt andet med fag der på gammelordning primært lå
på fase II. Eksamen efter ny 6. vil hovedsageligt
omhandle disse nye fag.
Man kan ikke overflyttes før alle eksaminer på gam-
mel ordning 6. semester er bestået! Har man ikke
bestået alle eksaminer på 6. semester gammel ord-
ning senest januar 2004, vil man blive overflyttet til
4. semester på ny studieordning. MAn skal i alle
tilfælde kontakte studievejledningen for Medicin.

7. semester: Indplacering på 6 (N). Herefter 8. se-
mester (N). Man vil skulle afholde den resterende
klinik i sommerferien samt deltage i en særlig tenta-
men. Har man kun bestået til og med 7. semester (G)
SKAL man kontakte studievejledningen.

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

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

10. semester: Herefter vil der ikke være nogen lo-
gisk indplacering, hvorfor 11. sem.

(G) udbydes igen. Den studerende vil blive overflyt-
tet til (N), som havde forsinkelsen ligget efter 11.
sem. (G).

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

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

Er du i tvivl så kom ned forbi
studievejledningen.

Der tages forbehold for eventuelle
ændringer!

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige

oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk

Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

Info 1.-5. semester
ATTENTION
5. SEMESTER
Orientering om valg/prioritering af
klinikudvalg for studerende som
påbegynder 6. semester i efteråret
2004
Der afholdes orienteringstime om
prioritering af klinikudvalgene i
forbindelse med tilmelding til 6.
semester

ONSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 14.15-15.00

i Lundsgaard Auditoriet

Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

6. SEMESTER
Det har tidligere været besluttet, at
flytte bachelor-eksamen fra 17. til
18. juni!

Dette annulleres hermed, da de
øvrige frister fsa. karakteropslag
og afholdelse af reeksamen i så
fald ikke kunne overholdes.
Følgende er derfor gældende:

Ordinær eksamen: 17. juni
Karakteropslag: 1. juli
Syge/re-eksamen: 8. juli

Jeg beklager den ulejlighed det
måtte have medført.

vh
Michael Sørensen

Info 6.-13. semester
VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de medicinske
selskabers kurser og møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af
selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk
Selskab, kan godkendes som VKO.
Arrangementerne annonceres i
Ugeskrift for læger, i rubrikken
"Kurser og møder".

Hvis et kursus eller møde skal tælle
som VKO, skal du have attesteret din
deltagelse. Benyt
attestationsblanketterne for kurser og
ophold, der kan afhentes i skufferne
ud for VKO-sekretariatet.

13. SEMESTER -
LÆGELØFTE
Efter en hel del forvirring er det nu afgjort at der
afholdes lægeløfte for denne sommers kandidater i
medicin fredag den 25. juni om formiddagen.
Lægeforeningen afholder middag i Domus Medica for
de færdige kandidater lørdag den 26. juni og mandag
den 28. juni.
Dato for Pumpefesten er fastsat til tirsdag den 29.
august 2004.
Mere info om pumpefesten vil følge senere.

V H
Studievejledningen

STUDIET
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MÆLKEVEJENS HISTORIE KORT-
LAGT PÅ 1001 NAT
Et forskerhold har siddet i 1001 nat og observeret over
14.000 stjerner omkring Solen. De har gennemanalyseret
et gigantisk datamateriale, og deres resultat afslører, at
Mælkevejen hverken er så fredelig eller velopdragen, som
man hidtil har troet. Faktisk har Mælkevejens stjerner
bevæget sig langt hurtigere mellem hinanden end
tidligere antaget. Ved at bestemme stjernernes nøjagtige
hastigheder har forskerne opdaget, at Mælkevejen har
haft en ret turbulent historie. Holdet bag denne
opdagelse er ledet af astronomer fra Niels Bohr Institutet
ved Københavns Universitet.

Fra øjebliksbillede til fortælling
Det er fire forskere fra Københavns Universitet, en fra Lund og fire schwei-
zere, som sammen har studeret mælkevejen og stjernernes bevægelser. Det
afgørende gennembrud er deres beskrivelse af stjernernes nøjagtige hastighe-
der. Takket være den viden kan forskerne  kortlægge stjernernes hidtidige og
fremtidige vandring i vores galakse. Dermed har astronomerne altså ikke blot
et øjebliksbillede af Mælkevejen - de har nu fået mulighed for at læse flere
kapitler tilbage i Mælkevejens historie.

Forskningen har ført til den første kortlægning af,  hvor stjernerne kommer
fra, og hvor de går hen, samt deres alder og grundstofindhold.

De gamle stjerner ligner solen
En del af de godt 14.000 stjerner har overlevet helt fra Mælkevejens tidligste
barndom. Det viser sig, at der er en livlig trafik af både unge og gamle stjerner
omkring solen. Traditionelle modeller for Mælkevejens opbygning har betrag-
tet Solens omegn som et isoleret sted uden påvirkning udefra, men disse nye
resultater viser, at der er et vældigt gennemtræk af stjerner fra andre dele af
vores galakse. Mælkevejen er også  stødt sammen med andre galakser under-
vejs i sin historie.

”Mælkevejen har levet et ret turbulent liv, tilsyneladende helt uden rolige
perioder” siger Birgitta Nordström, som er astronom og leder af det danske
forskerhold.

”Noget af det, der har overrasket os mest, er, at der ikke er så stor forskel på
vores egen, relativt unge sol og så mælkevejens gamle stjerner. Traditionelt
har vi antaget, at meget gamle stjerner havde et meget lavere indhold af
tunge grundstoffer end f.eks. solen. Ved ”The Big Bang” blev der kun skabt
brint og helium, mens de tunge grundstoffer er kommet til senere. Når forskel-
len så alligevel ikke er større, må det skyldes, at vores galakse tidligt er
blevet rig på tunge grundstoffer, og det ændrer afgørende på vores opfattelse
af Mælkevejens historie”, siger Birgitta Nordström.

Kontakt:
Astronom, Birgitta Nordström,  tlf. 3532 5420, 2875 5420 (mobil)

Astronom, Johannes Andersen, tlf. 3532 5934
20 (mobil)

OPGAVE OM UDDANNELSES-
KULTUREN PÅ MEDICINSTUDIET
Vi er to studerende ved Institut for Pædagogik, KUA, der
skal til at skrive
vores BA-opgave om etniske minoriteter på videregående
uddannelser. I den
forbindelse har vi valgt at undersøge
uddannelseskulturen på medicinstudiet,
da vi vurderer studiet som repræsentativ i denne
sammenhæng.

Vi vil basere en del af opgaven på kvalitative interviews, og det er således i
vores interesse at få kontakt til fire medicinstuderende med anden etnisk
baggrund end dansk, der evt. kunne være
interesseret i at blive interviewet af os. Hvert interview vil varer ca. en
halv time, og forsøges gennemført i løbet af uge 16/17.

Hvis du interesseret i at blive interviewet af os, så kontakt
Maimoonah - Tlf: 2129-4292
eller Marie på e-mail: marie.martinussen@ofir.dk eller tlf.: 2838-6709

TO STUDERENDE SØGES TIL PRO-
JEKT I GUINEA-BISSAU
Er du
· medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende på sidste del af

studiet?
· interesseret i epidemiologi?

Og kunne du have lyst til at
· tilbringe 12 måneder i et af verdens fattigste lande, Guinea-Bissau
· lære at tale portugisisk creol
· arbejde tæt sammen med lokale læger og assistenter
· deltage i opfølgningen af børn indenfor rammerne af nogle store

interventionsstudier
· prøve din teoretiske viden af i praksis og lære mere
· bidrage til øget viden og skrive en videnskabelig artikel og evt. dit

speciale

Så kunne du måske være interesseret i at høre nærmere
om vores projekt.

Bandim Sundhedsprojekt er en forskningsstation i Guinea-Bissau, Vestafrika.
Projektet har eksisteret i mere end 25 år og talrige læger og studerende har
gennem årene deltaget i forskningsprojekter her. Pt. studerer vi effekterne af

børne-vaccinationer og høj-dosis vitamin A tilskud på dødelighed, sygelighed
og vækst i nogle store interventionsstudier.

Vi leder efter to studerende, som vil indgå i opfølgningen af børnene, specielt
mhp. at monitorere sygelighed og vækst. Dette gøres helt praktisk ved at
besøge børnene i deres hjem og spørge til symptomer og måle børnene. Det er
ind i mellem hårdt arbejde i stærk varme. Men det er også arbejde, der giver
en enestående mulighed for at lære et andet folkefærd at kende. Overordnet
er det vores mål, at arbejdet skal føre til øget viden om, hvordan man
optimerer børnevaccinationsprogrammet i lav-indkomst lande. Konkret er det
vores mål, at du skal skrive en videnskabelig artikel om resultatet af dit
arbejde til et internationalt tidsskrift.

Planen er at begge studerende starter omkring 1. september 2004. Hvis du er
interesseret i at høre nærmere så kontakt venligst Christine Stabell Benn på
email: cb@ssi.dk eller tlf.: 32 68 83 54, snarest muligt.

Venlig hilsen
Christine Stabell Benn, Læge, ph.d. og Peter Aaby,

Professor, dr. med.
Projecto de Saude de Bandim, Guinea-Bissau

Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum
Institut, Danmark

Studietilbud
STUDIET
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TURNUSBYTTE.
Haves: Roskilde Amts Sygehus Køge, start medi-
cinsk afdeling 01.08.2004.
Ønskes: H:S, med start tidligst 01.09.2004.
Ring på tlf. 20965727, så snakker vi om de.

SPARRING SØGES
Bogstøtten på Østerbro søger hjælp til en biokemi-
studerende i 3.årsfaget

IMMUNOLOGI.

Vi søger kontakt med en specialestuderende på
immunologisk afdeling som har mulighed for at
hjælpe/sparre 3 sammenhængende timer den 24.
eller 25. maj 2004, og 5 sammenhængende timer
den 3. eller 4. juni 2004.

Der betales en timeløn på 165 kr. før skat.

Er du interesseret, så kontakt Bogstøtten, Arne
Nielsen eller Kirsten Bender, på tlf. 3916 0970,
bedst mellem 9 og 15.

Opslået den 30. marts 2004

REJS JER FOR-
DØMTE…..
I anledning af 1. Maj holder FADLs
Røde Baroner endnu engang et
storslået morgenmadsarrangement
i studenterklubben.
Vi starter med maoistisk morgenmad, bolsjevistiske
brandtaler, socialistiske slagsange, kommunistiske
kampråb og leninistiske likører, lørdag d. 1. Maj kl.
9.00 i Studenterklubben. Senere vil vi vandre i bro-
der- og søsterligt optog til Fælledparken, med vor
fane hævet som salut til alle proletarer. Her vil vi
tilslutte os vore kammerater fra de andre faglige
organisationer og sammen hylde denne kampdag.
Under dette formidable arrangement i klubben vil
der blive serveret gratis morgenmad, samt lidt alko-
hol for at sætte ild i dit indre revolutionære bål.

Har du deltaget i det dekadente og småborgerlige
fest arrangement i anledning af FADLs 50 års fød-
selsdag fredag d. 30. april, er dette din mulighed for
at bekende kulør, og undslippe en plads i de Røde
Baroners arkiver over kontrarevolutionære.
Sande Revolutionære, der ikke lader sig lokke af
overklassens mammon, er også mere end velkomne
til at troppe op.

KURSUS FOR LÆGE-
VIKARER
Datoen for det mulige kursus i medicin
d. 21-22. april er flyttet, således at der i
stedet afholdes kursus d. 10.-11. maj kl.
17-22. For nærmere information og
tilmelding se FADLs hjemmeside
www.fadl.dk
Derudover er der som noget nyt kommet et 4 timers
kursus i patienttransport for lægevikarer, der afhol-
des d. 27. april kl. 17-21. Nærmere information og
tilmelding sker ligeledes via www.fadl.dk

Mht. mulige nye kurser, som eksempelvis neurologi,
psykiatri, urologi m.m., så har vi pt. som det eneste
kun modtaget 2 ønsker om kurser i psykiatri.
Der bliver derfor ikke oprette flere kurser til efter-
året, udover vores kurser i ort. kir, gas. kir, medicin
og patienttransport, medmindre vi modtager ønsker
fra jer medlemmer om oprettelsen af disse eller lig-
nende kurser.
Vi opretter kun nye kurser,såfremt det skønne at
kurserne kan besættes med et rimeligt antal delta-
gere, da udgiften ellers bliver for høj pr. deltager.

Skulle I have lyst til nye kurser modtages alle for-
slag gerne.

Venlig Hilsen
Andreas Lundh/ alundh@stud.ku.dk

Annoncer

Find derfor din indre Kommunist/Socialist/Proletar/
Maoist/Antifascist/økotripper/ Leninist/Stalinist/
Revolutiær frem, tag den lille Røde under armen og
mød op i klubben iført dit pureste purperrøde pamper-
tøj.

Dette arrangement er forbeholdt alle FADL med-
lemmer, og du behøver ikke at have bestået Sociali-
stisk Proletarisk Våbenmageri kursus eller det store
Voodoo Trotskisme kursus for at deltage.

Da vi skal optimere produktionsapparatet, er det
vigtigt at vi ved hvor mange

bid ______ riv ______ flå ______ flæns ____ klip _______ hærg _____ brænd ________smadder

Jeg kammerat ____________________________________
kommer til FADLs 1. Maj arrangement som den sande Proletar jeg er.

Afleveres på Sekretariatet ved kemigangen!

der kommer. Send derfor en e-post eller aflever ne-
denstående tilmelding på FADLs sekretariat på
Panum. Sidste tilmelding onsdag d. 28. april.
E-post til: ap@fadl.dk

Hvis du har lyst til at lave et spektakulært indslag så
skriv lige til os.

Med Kammeratlige hilsner, De
Røde Baroner

PSYKOTERAPI

Problemer med studie, kæreste,
familie.
Eksamensangst, nedtrykthed,
mindreværd.

Henv: Psykolog Tusse Weidlich, tlf:
38288501
Hjemmeside: www.tweidlich.dk
Rabat til studerende.

STUDIET & FADL
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UNIVERSITETS-
OVERENSKOMSTEN
Forhandlingerne med
Finansministeriet (FM) og
Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling (MVTU), er
gået i stå og FADL står over for at
bede Forligsinstitutionen om hjælp.

Af Andreas Lundh, medlem af SUL-
udvalget Københavns Kredsforening
og Torben Conrad Faglig
sagsbehandler

FADL forhandler nu på andet år løn og
arbejdsforhold for
præparatfremstillere, tekniske
assistenter (bl.a. studiesalsvagter),
studievejledere, demonstratorer,
undervisningsassistenter og
instruktorer, sammen med Studenter
Undervisernes Landsforening (SUL).
SUL er en selvstændig aktiv lille
studenterfagforening, der ligesom
FADL er uden for
hovedorganisationerne (LO, AC, FTF).

Forhandlingerne skulle faktisk have været afsluttet
for længst, således at lønstigningerne kan blive ud-
betalt. Grunden til, at forhandlingerne stadig står
på, skyldes, at vores modpart Finansministeriet (FM)
synes, at FADLs studenterlønningerne er alt for høje.
De vil derfor kun give de generelle lønstigninger på
5,55% over 3 år, frem for de 7,55 % som andre
Universitetsansatte har fået gennem CFU forliget.
Dette er en langsigtet strategi, som Finansministe-
riet startede allerede i forhandlingerne om Overens-
komst ’97. Målet er således, at udhule vores lønnin-
ger på længere sigt, så de nærmer sig HK’s studenter-

LØNNINGERNE FOR FADL/SUL ER:
Undervisningsassistent, alm. undervisning 196,44
Hjælpelærer, opgaveretning 169,49
Faglig Vejleder, speciel 151,01
Demonstrator 169,49
Præparatfremstiller 146,97
Teknisk assistent 126,86 + evt. kvalifikationstillæg

kr. 2,40
LØNNINGERNE FOR HK ER:
Studentermedhjælp HK  1. og 2. år 99,07
Studentermedhjælp HK  3. og 4. år 100,77
Studentermedhjælp HK  5. år 103,93
Studentermedhjælp HK  Kval. tillæg 2,47 Er ikke reguleret
Studievejleder, generel (TUTOR) (HK) 106,40

lønninger. En HK studenterløn er typisk på kr. 103,93
i timen. Modsat mindstelønnen i SUL overenskom-
sten, som er på kr. 126,86 i timen.

Reallønsnedgang ?
Det er uholdbart, at vi som studerende som eneste
offentlige løngruppe skal have en reallønsnedgang.

FADL og SULs kardinalkrav er, at vi vil have de
7,55%, over 3 år, som alle andre statsansatte har
fået i Overenskomst ’02.
Vores mål er at få stoppet denne lønudhuling nu. Vi
vil have det, som alle andre statsansatte har fået,
dvs. ekstra feriefridage (den 6. ferieuge), evt. op-
start af en pensionsordning, større tillæg mm.

Selv om FM kræver, at alle andre offentlig ansatte
skal have ny løn og lokale forhandlinger, så modsæt-
ter FM sig dette, for os som faggruppe. De har gen-
tagne gange

Ansattes løn på FADL/SUL
overenskomst reguleres først, når en ny
overenskomst er aftalt.

underkendt gode aftaler, og nægtet os lokale for-
handlinger på Københavns Universitet.

Forligsinstitutionen ?
Det er ”kun” 2 %, som skiller parterne, samt et par
principielle problemstillinger, bl.a. om studievejle-
dere er funktionærer, om undervisningsassistenter
skal kunne få et pædagogisk grundkursus, og om at få
stillet de relevante undervisningsbøger til rådighed
som underviser.
Men disse 2% er efter vores mening ekstremt princi-
pielle.

FADL og SUL ser det derfor som den bedste løsning,
at få forhandlingerne løst ved, at inddrage forligsin-
stitutionen som forhandlingsleder.

Vi vil derfor snarest henvende os til Forligsinstitut-
ionen, hvis Finansministeriet ikke ændrer holdning.

FADL
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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.

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

DIN LØN ER STEGET
Den 1. april 2004 stiger SPV/VT og DIA/
CARD lønnen med ca. 2,54 % i forhold til
lønnen pr. 1. oktober 2003.
Hvis du arbejder som FADL-vagt gennem vagt-
bureauerne vil du på din lønseddel fra april kunne se
stigningen på de ovennævnte ca. 2,54% på grundløn-
nen og diverse tillæg. I Odense dog på 4,01 % på
grundlønnen.
Lønstigningen i København fra april 2003 til april 2004
betyder i kroner og øre :
- at en SPV timeløn stiger fra kr. 114,28 til 118,18. En
stigning på kr. 3,90.
- at en VT timeløn stiger fra kr. 119,19 til 123,26. En
stigning på kr. 4,07
- at en DIA/CARD timeløn stiger fra 124,09 til 128,33.
En stigning på kr. 4,24

I Odense stiger timelønnen op på samme niveau som
i Århus, hvilket giver følgende nye timelønninger i
Odense:
- at en SPV timeløn stiger fra kr. 108,91 til 114,24. En
stigning på kr. 5,33.
- at en VT timeløn stiger fra kr. 113,50 til 119,11. En
stigning på kr. 5,61.

Alle tillæg i de tre universitetsbyer er ens. Du kan på
FADL´s hjemmeside www.FADL.dk se en total over-
sigt over lønsatser, tillæg m.v.

Med venlig hilsen
Overenskomstudvalget

DREAMTEAM-ORDNING IGEN!
Vi havde så stor succes med sidste forårs
Dreamteam-ordning, så nu gør vi det igen!
- Vil du garanteres 15 vagter fra d.23.6.04 til årets
slutning – evt. dem alle i sommerferien
- Kan du være behjælpelig med at dække vagter fra
d.1.5.04 til 20.6.04 og tjene 25 points
Så skal du gøre følgende:
- Tilmeld dig Dreamteam-ordningen AKTIVT ved at ringe
til vagtafdelingen inden d.1.6.04
(husk, at points først kan optjenes efter din aktive
tilmelding, det betyder, at vagter afhold før din aktive
tilmelding ikke er pointgivende)
Sådan tjener du points:
- Dagvagter på hverdage: 3 points- Aftenvagter på
hverdage: 1 point- Nattevagter på hverdage:
2 points- Nattevagter på søndage: 1 point- Desuden
giver alle weekendvagter i juni: 1 point
Når du har tjent dine 25 points gør du føl-
gende:
- Kopier dine grønne lønsedler fra de pointgivende vag-
ter
(det skal du IKKE gøre på vagtbureauet!)
- Aflever dem samlet i vagtafdelingen senest d.21.6.04
kl.16:00
- Har du IKKE afleveret dine lønsedler d.21.6.04 så
bliver du ikke Dreamteamer!!!, så husk det, vi dispen-
serer ikke for denne regel!
Hvornår og hvordan får du så dine
Dreamteam-vagter?
- Fra d.23.6.04 er du så registreret som Dreamteamer
- Du kan nu ringe til vagtafdelingen og skrive dig op til
vagter som sædvanligt, men forskellen er nu, at du
kommer foran i køen.
Kan jeg risikere ikke at få en Dreamteam-
vagt?
- Det er ganske usandsynligt. Det eneste forbehold
vagtafdelingen tager er, at der til hver vagt kun må stå
8 Dreamteamere på opskrivningen

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

NEONATAL HOLD 4301 PÅ
RIGSHOSPITALET SØGER
TRE BØRNEVENTILATØRER.
Lidt om os: Vi er et fast afdelingshold tilknyttet Rigs-
hospitalets neonatal klinik. Vi dækker vagter med en
måneds varsel, samt akut opstået vagter( hvis vi har
mulighed for det). Vi dækker dv, av, nv- dog flest av
samt nv.

Vi er et hyggeligt hold på 14 søde medicinstuderende,
men vi får brug for flere da vagtbelastningen plejer at
være stor i sommerferien. Går du med en drøm om at
blive pædiater er det her en god chance for at stifte
bekendtskab med specialet.

Vi kan tilbyde selvstændig pasning og pleje af typisk
2-4 børn, samt stuegang, blodprøve tagning, og foræl-
dre kontakt. Vi passer typisk børn i cpap, børn født at
diabetes mødre, samt præmature i kuvøser.
En af de højeste vt- lønninger inden for FADL

Afdelingen er opdelt i neuro-, hjerte-, kir.- team. Du vil
som ansat på neonatal hold 4301, komme til at fun-
gere i alle tre teams.

Kan jeg risikere ikke at få vagter i som-
merferien hvis jeg ikke er dreamteamer?
- Ja, det kan du sagtens. Alle medicinstuderende øn-
sker vagter i sommerferien og alle Dreamteamerne
kommer foran i køen. Så selvom du er skrevet op 1
måned minus 1 dag i forvejen, kan du faktisk godt
risikere, at der ikke er en vagt til dig!

VI GLÆDER OS TIL DIT OPKALD –
OG RIGTIG GOD FORNØJELSE.

KH VAGTAFDELINGEN J

Ansøgere skal opfylde følgende krav:
 -Have min. 350 vt-timer,
 -skal kunne blive på holdet i min. 1 år,
- afholde 32 vagter de første 4 måneder du er på
holdet( i snit 8 pr. måned). Herefter kan du gå ned til 4
vagter pr. måned.
Når du har optjent 500 timer og er du på 12. sem. er der
mulighed for at gå ned til to vagter pr. måned.

Børnevt- kursus er ikke et krav ved start, men du
forpligter dig til at tage først kommende kursus.

Oplæring:
5 ulønnede følgevagter med BVT på afdelingen. ( 4
nattavagter, 1 aftenvagt).
2 lønnede med spl. på afdeling
2 timer ulønnet med laborant i dagstid.

Læsning af BVT-bogen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. april
2004

Yderligere spørgsmål ring til holdleder Mette Gyhrs tlf:
28228767
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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

Referat MSR-møde d. 1.4.2004

Tilstede: Anne Holm, 5. sem.; Liv E Lauritsen,
7. sem.; Zarah Dayan, sem. fri.; Sabrina Eliasson,
3. sem.; Sofia Kann, 5. sem.; Thomas Ander-
sen, 4. sem.; Morten Noeck, 1. sem.; Eva Wetke,
4. sem.; Jakob Gren, 7. sem.; Christina Jensen
Dahm, 6. sem.; Bo Biering Sørensen, 10. sem;
Peter Bonde, 8. sem.; Rune Tønnesen, 5. sem.;
Kirstina Fossar Fabritius, 7. sem.; Kenneth
Geving Andersen, 6. sem.; Lasse Theis
Kroghsbøll, 6. sem.; Saqab Setui, 3. sem.

Dagsorden:
1. Formalia
2. Nyt fra semestrene
3. Nyt fra udvalg
4. Bachelor/kandidat problematikken
5. oplæg vedr. ændring af 4 og 5 semester
6. Tilbagemelding fra stormødet
7. Tilbagemelding fra SUPU mødet
8. Frit lærebogsvalg og FADLs Forlag
9. Bevilling af midler til Sund-rådet
10. Påskefrokost
11. Oplæg om SCOME / IFMSA og infor

mation om IFMSA-mødet
12. Meddelelser
13. Evt.

1.Formalia
Dirigent: Anne
Referent: Anne

2. Nyt fra semestrene
1.sem: Generelt problemer omkring kvaliteten
af SAU og TAS undervisningen. HR laver op-
læg, der kan tages med på et MSR-møde.

4. sem: Utilfredshed med høje dumpeprocenter
ved de to seneste eksamener samt at spørgsmå-
lene ved disse har været mere specifikke end
underviserne har givet udtryk for. Rune oply-
ser at eksamenskollegiet ikke underviser på se-
mesteret.
Studielederen har bedt om en evaluering af 4. og
5. semester og MSR vil opfordre de studerende
til at svare på denne.
4. sem HR og Rune vil desuden udarbejde et
dokument til studielederen ang. disse eksami-
ner. Kirstine laver et indlæg til MOK med vej-
ledning i, hvordan man klager over eksamen.

7. sem: Der er forskel på, hvor restriktive de
forskellige afdelinger er mht. fremmødet.

8. sem: Semesteret mangler prøveeksamenssæt
samt information om, hvordan eksamen skal
forløbe. Der skal findes en repræsentant til 8.
sem. udvalg. Peter starter det op, men en anden
skal tage over.

10. sem: Der er stor forskel på kravende i de
forskellige klinikudvalg. Dette bør ensrettes.

3. Nyt fra udvalg
1.sem: Sundhedspsykologi vil gerne have, de
studerende skal definere deres pensum før ek-
samen. Vi ser hellere en bedre vejledning i, hvad
man skal kunne samt et bedre defineret kursus.
Der arbejdes på dette.
9. sem: Semesteret ser rigtig godt ud på papiret.
vi håber, det kommer til at fungere sådan.
Udvalg for udeblevne undervisere: Har kun
modtaget 4 mails. Peter laver mere PR. Bjørn
Quistorf har sendt en mail til listen om undervi-
serne også kan skrive til denne adresse når de
studerende udebliver. Denne er der blevet sva-
ret på, men vi ser meget gerne at underviserne
skriver til os når de studerende ikke møder op
til deres undervisning.
Udvalg for forbedring af 1. hjælps kurset: Der
arbejdes på et bedre kursus med mere define-
rede rammer for, hvad man skal kunne og en
opprioritering af praktiske færdigheder. Arbej-
det ser meget godt ud, men kurset bliver dyrere,
så i øjeblikket arbejdes der på at skære det lidt
ned.
Ankesager: Er stadig ikke aflønnet. Bør blive
det snart.

4. Bachelor-kandidat problematikken.
Universitetet har lige fået en ny adgangs-
bekendtgørelse. Den medfører bl.a. opdeling i
Bachelor og Kandidat. Og at man efter at have
fuldført 3 års studier skal søge om optagelse på
kandidatdelen. I yderste tilfælde betyder det at
man skal konkurrere med alle andre (dvs. stude-
rende fra Århus, Odense og evt. resten af
Europa) om pladserne i København og evt. ikke
kan få lov til at færdiggøre sin uddannelse i
København.
Man må ikke bruge geografi til at bestemme,
hvem der kommer ind, og hvis karakterer bliver
gældende, vil det være de ”svageste” studerende,
der skal flytte til andre universiteter. Vi håber
på en dispensation fra ministeriet. Studie-
nævnets jurist arbejder på det.

5. oplæg vedr. ændring af 4 og 5 semester
Bjørn Quistorf og Jens Juul Holst er kommet
med en ny revisionsplan for 4. og 5. semester.
De er fast besluttet på, der enten skal være en
stor eksamen efter 5. semester med mundtlig
afhøring i et fag eller gammel studieordning skal
indføres igen.
Omkring 4. og 5. semesters eksamen har der
været mange fejl omkring rettelsen af dem og vi
opfordrer alle studerende, der får at vide, de er
dumpet i et enkelt fag til at klage og anke afgø-
relsen. Man skal bestå samlet ud fra en 50%
regel bestemt fra ministeriets side.
Dumpeprocenterne er desuden påfaldende høje
på disse semestre, så de skal helt klart forbed-
res. Vi mener ikke, vejen frem er en stor eksa-
men som på gammel studieordning.
Revisionsgruppen arbejder på evt. at få små
tentamener efter organkurserne og efter en mo-
del fra

Odense hvor de enkelte fag skal kunne retfær-
diggøre deres kernepensum over for de andre
fag for at få det med i kurset.

6. Tilbagemelding fra stormødet
Der har været stormøde mellem Odense, Kø-
benhavn og Århus d. 27.3.
Stormødet var vellykket. Næste stormøde i Kbh.
til efteråret.

7. Tilbagemelding fra SUPU mødet
Ingen deltagere i mødet tilstede.
Næste møde 12/5 i Odense. Christina deltager.
Vi skulle gerne have 2 mere med.

8. Frit lærebogsvalg og FADLs-forlag.
Der er rettet henvendelse fra FADLs forlag om
problematikken. De påpeger at der i nogle til-
fælde kun anbefales en enkelt lærebog på et se-
mester. De tilbyder at lave et bog-katalog med
alle relevante bøger for hvert semester.

9. Bevilling af midler til Sund-rådet
Sundrådet har fået bevilget 3000 kr.

10. Påskefrokost!
Husk MSRs fabel-agtige påskefrokost d. 2/4 i
FSRs lokaler. Garanti for en super sjov aftenJ.

11. Oplæg om SCOME / IFMSA og infor-
mation om IFMSA-mødet
IFMSA er en parablyorganisation med medlem-
mer fra mere end 90 lande verden over. IMCC
er det danske medlem af IFMSA. To gange om
året afholder IFMSA internationalt møde som
samler mellem 400 og 700 medicinstuderende
fra hele verdenen.
Der var IFMSA-marts møde i Venezuela 2004
MSR var repræsenteret på mødet. For fuld rap-
port om mødet eller anden information om
IFMSA, kontakt cjd@stud.ku.dk

12. Meddelelser
Rusvejledningen har fået bevilget 63000 kr. Der
bliver ikke bevilget mere før der er lavet budget
for sidste år.
Alle nye aktive bør melde sig på MSR’s mailin-
liste på http://www.studmed.ku.dk/msr/
Der er Fakultetsdag d. 7/10 2004
Der er møde i fakultetsdagsudvalget i starten af
maj.

13.Evt.
Rustursoplægget skal forbedres. Anne får det
med på ugeseminar. Hvis du vil hjælpe, skriv
til: annekatrine_holm@hotmail.com
Reeksamen: Dette skal tages op senere, men vi
har brug for en mere generel diskussion af for-
dele og ulemper ved reeksamen.
Der er stadig brug for en repræsentant i kantine-
udvalget – før kommer der ikke mikroovne i
kantinen.
Hjemmesiden er ved at blive forbedret.

INDRE ORGANER
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SCORE
SØGER
LOCAL
OFFICER
I KBH

· Har du lyst til at beskæftige dig, med
udenlandske studerende
· Befinder dig vel i forskerverdenen
· Har lyst til at rejse
· Mangler noget at bruge din tid på?!?

Så er Standing Committee on Research Exchange
måske din beskæftigelses terapi.

Kontakt os på nore@imcc.dk                      mvh.
Katrine Brodersen

INDRE ORGANER
EQUIP KØBENHAVN
BYDER VELKOMMEN
TIL:

Månedsmøde - Onsdag d. 21. april Kl. 1700
IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i Kø-
benhavn, der står for indsamling af hospitals-
udstyr
til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder med
forskellige danske nødhjælpsorganisationer bl.a.
Læger Uden
Grænser. Endvidere har vi kontakt til medici-
nale virksomheder og hospitalsafdelinger,
som primært donorer os udstyret. I løbet af den
sidste periode har
EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og pro-
jekter bl.a. i Guinea Bissau, Tanzania,
Uganda, Cuba og Sri Lanka.
Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i
vort arbejde? Så mød op!!!
Der kræves ingen forudsætninger for at være
med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil
afsætte
-blot du har en sund interesse i at hjælpe andre.
Lyder det interessant og har du lyst til at støtte
et godt formål, byder EQUIP dig velkommen til
månedsmøde:
Onsdag d. 21. april Kl. 17.00 på IMCC kontor.

TAG ET SEMESTER FRI OG BLIV
LEDSAGER FOR LÆGER OG PATIENTER I
PALÆSTINA
Fra august 2004 til januar 2005 og fra februar til Juli 2005 søger vi      3 – 4 danske
medicinstuderende i Palæstina til at ledsage læger og patienter til klinikker og hospitaler på
Vestbredden.

Som ledsager bliver du del af et større program iværksat af Kirkernes Ver-densråd i Geneve.
Programmets formål er at sikre palæstinenserne adgang til humanitær hjælp og at støtte
israelske og palæstinensiske organisationer i arbejdet for menneskerettigheder og en bære-
dygtig fred i regionen.

I dag kan lokalt humanitært og medicinsk personale ofte ikke få adgang til belejrede byer og
landsbyer på Vestbredden. Men international tilstedeværel-se gør
det nemmere at få adgang til befolkningsgrupper som er under belejring.

Som ledsager bliver du del af en gruppe på op til 30 ledsagere fra England, Tyskland, Sverige,
Norge, Schweiz, Danmark og USA.

Som medicinstuderende bliver du udstationeret hos en lokal sundhedsorganisa-tion i de be-
satte områder. Du vil skulle ledsage mobile sundhedsteams til deres arbejde i belejrede
landsbyer på Vestbredden og skrive om dine ople-velser. Som medicinsk ledsager vil du
desuden få mulighed for at øve dine medicinske færdigheder og stifte bekendtskab med et
sundhedssystem meget ulig det danske.

Folkekirkens Nødhjælp dækker omkostningerne ved udsendelse og ophold, inklu-siv logi og
lommepenge til kost og daglig transport.

I forbindelse med udsendelsen deltager ledsagerne i sammenlagt ca. 1 ½ uge forberedelseskur-
sus om Mellemøstkonfliktens baggrund, sikkerhedshensyn, ara-bisk sprog, arabisk og jødisk
kultur, menneskerettigheder og humanitær lov-givning, konflikthåndtering og rapportskrivning.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indsendes inden den 30. April 2004 til Folkekirkens Nødhjælp Att. Malene
Mikkelsen, Nørregade 13, 1165 København K
Ansøgningen sendes som brev og på diskette eller email til mm@dca.dk

Har du spørgsmål til programmet kan du ringe til Malene Mikkelsen på tlf 33152800

IMCC og Folkekirkens Nødhjælp

IMCC MÅNEDSMØDE
I dag, onsdag 14/4 kl. 19:00 i FADL’s mødelokale
(over kantinen)

Bl.a. med nyt om en spændende kompetence-
weekend og en Panum-magtudredning.

Alle er velkomne!

IMCC
INDRE ORGANER
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SIMS MØDE

torsdag den 15. april kl. 1600 i lo-
kale 9.2.3
- hvis du interesseret i at være med
til at lære mere om idrætsmedicin
og se hvad fordelene er ved at være
med i SIMS!

Her skal vi bl.a snakke om plan-
lægningen af kommende arrangementer i 2004,
Hvis der er nogle emner indenfor idrætsmedicin, som du godt
kunne tænke dig at høre mere om, eller hvis du bare er nysgerrig
efter at høre om de ideer, vi allerede har på bordet, så mød op til
info-mødet og vær med! Vi glæder os til at se så mange som
muligt, nye som gamle.

På vegne af SIMS - Louise

INDRE ORGANER
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FOREDRAG
OM AKTUEL DANSK
FORSKNING I
HEALING

Healing er accepteret og anerkendt på hospita-
ler 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. Foredragsholderen 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 Theresa Hospitaler i Indien, hvorfra
hun har erfaring med healing.
Judith har i en række år beskæftiget sig med
healing, og står bag undersøgelsen "En undersø-
gelse af healings indvirkning på bryst-
cancerpatienter" fra 1997, der viste positiv ef-
fekt på 21 kvinder.

GIM og Judith Kongsted inviterer til foredrag
om Healing og Kræft

Tid: Tirsdag d. 20. april kl. 16.15

Sted: lokale 29.01.32 (mini-auditorie ”under tand-
lægerne”)

Undersøgelsen fra 1997 vil blive omtalt samt det
nye projekt "Kan healing i forbindelse med sam-
tale 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 bliver røntgenfotograferet og udbredel-
sen af lungemetastaser målt. Samtidig bliver
ændringer i patienternes livskvalitet vurderet.
Der er tale om seriøse forskningsprojekter der
bl.a.  er støttet af Statens Sundheds-
videnskabelige Forskningsråd og udarbejdet i
samarbejde med DBCG (Danish Breast Cancer
Cooperative Group), Rigshospitalet og læger fra
Onkologisk afdeling, Århus Kommunehospital.

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

PIT-MØ-
DER DU
DA IKKE
SKA' GÅ
GLIP AF.

Fundraising for fremtidige udsendinge:
Onsdag d. 14. april kl. 17 på IMCC-kontoret.

Hygge og røverhistorier fra de varme lande:
Onsdag d. 28. april kl. 19 hos Jonas og Karina,.
Dem der ikke skal lave mad, mødes på IMCC-
kontoret kl. 17 for at sætte styr på mapper,
hjemmeside og planerne for fremtiden.
Husk tilmelding senest d. 26. april på pit@imcc.dk

Med tropisk hilsen

Dan Brun Larsen, PIT

København 11/03/2004

VEDTÆGTER FOR
FORENINGEN
PHILM:
1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”PHILM”
Foreningens hjemsted er Panum Instituttet, Bleg-
damsvej 3, 2200 København N.

2: Formål
Foreningen er en bassisgruppe på Panum Instituttet
og har til formål er at gøre det muligt for studerende
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Kø-
benhavns Universitet at producere film. Dette inde-
bærer både filmoptagelse og redigering.

3: Medlemmer
Alle studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet ved Københavns Universitet, der har inte-
resse i filmproduktion og som færdiggør et obligato-
risk teknisk kursus. Bestyrelsen kan i ganske særlige
tilfælde ekskludere medlemmer fra foreningen. Ge-
neralforsamlingen kan udpege æresmedlemmer.

4. Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin-
gen, hvortil foreningens medlemmer har adgang og
stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling
en gang om året. Ordinære generalforsamlinger skal
indkaldes med 14 dages varsel, ved opslag i MOK og
der skal afholdes generalforsamling med maksimalt
14 måneders mellemrum.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal inde-
holde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Beretning fra bestyrelsen
5. Fremlæggelse af regnskab og budget
6. Valg af Bestyrelse
7. Valg af Revisor
8. Indkomne forslag
9. Diskussion og vedtagelse af overordnede
politiske retningslinier for foreningen på grundlag af
diskussionsoplæg udfærdiget af bestyrelsen eller ar-
bejdsgrupper nedsat af denne.
10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen med en uges varsel. Såfremt det begæres
af mindst 12 medlemmer, skal ekstraordinær gene-
ralforsamling indkaldes ligeledes med en uges var-
sel. Indkaldelsen sker ved opslag i MOK.
Generalforsamlinger er beslutningsdygtige, når
mindst 50% af foreningens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved 2/3 flertal. Undtaget herfor
er mistillidsvotum til bestyrelsen og beslutninger
om datoer og tidspunkter, der træffes ved simpelt
flertal.

5. – Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer,
der vælges på generalforsamlingen ved listevalg.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en
sekretær og en PR ansvarlig.

Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Genvalg kan
finde sted.
Ordinære bestyrelsesmøder holdes to gange om året
i begyndelsen af forår og efterårs semestrene. For-
manden kan indkalde til ekstraordinær bestyrelses-
møde med mindst en dags varsel. Endvidere kan 2
bestyrelsesmedlemmer indkalde til ekstraordinær be-
styrelsesmøde med en dags varsel.
De ordinære bestyrelsesmøder er beslutningsdygtig
uden hensyn til fremmødet. De ekstraordinære be-
styrelsesmøder er beslutningsdygtig når mindst 2/3
af bestyrelsen er til stede.
Beslutninger træffes ved enstemmighed Undtagen
beslutninger om datoer og tidspunkter, der træffes
ved simpelt flertal.
Der optages en kort beretning af forhandlingerne i
en protokol.
Bestyrelsen er pligtig at offentliggøre alle planlagte
fremtidlige bestyrelsesmøder ved opslag på basis-
gruppens hjemmeside.

6 – Revisor
Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der
lige som bestyrelsesmedlemmerne er på valg til den
ordinære generalforsamling.

7 – Prokura
Foreningen tegnes af den valgte bestyrelse. 2 besty-
relsesmedlemmer kan meddele prokura.

8 – Økonomiske forpligtelser
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der på-
hviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse
nogle personlige hæftelse.

9 – Økonomi
PHILM er en ren nonprofit forening. Eventuelle ind-
tægter går til vedligeholdelse og indkøb af nyt inven-
tar og til arrangementer der har til sinde at
promoverer foreningen og dens arbejde.

10 – Personale
Bestyrelsen ansætter det til arrangementernes af-
holdelse nødvendige personale.

11 – Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, der
skal indeholde et driftsregnskab og en statusopgø-
relse samt en liste overforenings ejendele.
Årsregnskabet skal foreligge i revideret stand til
generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen
valgte revisorer.

12 – Vedtægtsændringer
Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver
vedtagelse af en generalforsamling.
Vedtaget på Stiftende Generalforsamling torsdag den
11 marts 2004.

Bestyrelsen

Jakob Thomsen, Formand
Stephan Bach-Frommer, Kasserer
Jesper Berqvist, Sekretær
Rune Fransen, PR Ansvarlig

INDRE ORGANER
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PROGRAM FOR
FORÅRET 2004

15.04 Reconstruction The Limey
22.04 Skizofrenitema:

A Beautiful Mind
Donnie Darko

29.04 Frida
06.05 Kops

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 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. 20.07.
Den første aften man kommer, betaler man
60 kroner for et medlemskab for resten af
sæsonens forstillinger.

FILMKLUBBEN P8'N

PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK

TORSDAG DEN 15. APRIL
VISER FILMKLUBBEN P8'N

Filmklubben må desværre meddele at Eg-
mont ikke kunne give os den aftalte film
Reconstruction og vi viser i stedet The
Limey. Filmen handler om en englænder der
tager til LA for at finde ud af hvem der
dræbte hans datter. Instruktør Steven
Soderberg, der bl.a har lavet Erin
Brockovitch og Ocean's eleven.

The Limey

FJERN TOLKEBISTAND
TIL INDVANDRERE ?

Som medicinstuderende er vi flere
gange blevet gjort opmærksom på
hvor vigtig kommunikation er, set i
relation til vores fremtidige
arbejde. Ikke desto mindre kan vi i
øjeblikket læse om diverse Aviser
hvorledes indvandre som har
opholdt sig i Danmark mere end
syv år selv skal betale For deres
tolkebistand, hvis ikke de
behersker det danske sprog
tilstrækkeligt nok til at kunne tale
med lægen. Dette forslag er
fremsat af indenrigsministeren,
som et led i besparelserne på
sygehusområdet, da der i dag ca.
bruges 115 millioner kroner på at
oversætte i sundhedsvæsnet (tal:
Flygtninge –og
Integrationsministeriet i Pol. 3/3-
04).

Debat
Det bekymringsvækkende ved dette forslag er, at
man i sygehusvæsnet er med til at stadfæste de hold-
ninger om en ”sundhedspædagogisk rolle ”, der går
på at negligere nogle patientgrupper, for at tvinge
dem til at lære dansk (mere om dette senere ).

Vores primære opgave i sundhedsvæsnet må være,
at alle mennesker som opsøger os den sikres den
bedste og mest optimale behandling. Vi skal som
læger sikre os at vi kan kommunikere med den pa-
tient vi har foran os, for at kunne opfylde betingel-
serne for førnævnte. Hvis vores patient ikke forstår
os, må vores opgave løses vha. tolkebistand. Vi kan
ikke afvise en patient som er syg og som ikke har råd
til tolkebistand under henvisning til brugerbetaling.
Det ville undergrave hele baggrunden for gratis sy-
gehuse og det gratis sygehusvalg. Hvis folk har op-
holdt sig i Danmark i 7 år og ikke taler dansk, så kan
det kun betyde én ud af to ting; enten så er der nogle
personlige grunde (flygtningetraumer, analfabeter)
eller at den danske integrationspolitik har spillet
fallit. Og ingen af delene skal en patient stå til regn-
skab for.

Hvis regeringen ønsker brugerbetaling, så er der ikke
noget odiøst i det, det er trods alt en liberal rege-
ring. Men det skal ikke bruges som en straf, og der
skal være et lighedsprincip som skinner igennem,
dvs. så skal der også indføres brugerbetaling på an-
dre områder. En person, som er blevet indlagt på
psykiatrisk med en hashpsykose, og som efterføl-
gende er blevet bæltefikseret, kan lades alene med
henvisning til –”så kan han lære det, kan han”, eller
også må han selv ud punge ud for fastvagter. Det er

da lige så rimeligt eller urimeligt. Han kan da bare
lade være med at tage stoffer. På Lungekirurgisk
afdeling, hos en mand som har fået ny lunge pga.
rygning, og som selv efter operationen fastholder sin
ret til at smutte i ryge rummet, han skal da selv
betale for lungen. Vi skal ikke betale for at han om
et par år atter indlægges med lungekræft.

Men vi er ikke ansat til at opdrage på mennesker og
lære dem hvorledes de skal forvalte deres liv, som
sundhedspersonale kan vi blot om farer og ulemper,
ved visse handlingsmønstre. Og man må som det
mindste forvente en vis grad af proffesionalisme fra
sundhedspersonalet , at de vedstår deres rolle som
”hjælper” og ikke ”opdrager”, men det virker nær-
mest som om jungleloven hersker på tolkeområdet i
forvejen, som nedenstående uddrag viser:
I Annette Wilhjelm Jahns speciale fra 2001, udtaler
en læge om tolkebistand i fødselsafdelingen: ,,Læge:
Det har jo ændret sig 180 grader på de fem år, der er
gået, siden Lise Dyhr skrev sin rapport [Retningsli-
nier for brug af tolk på Rigshospitalet, 1997]. Den-
gang var det et spørgsmål om at få NOK tolke. Nu er
der interesse i at få så lidt tolke som muligt. Af
økonomiske grunde. Konklusionerne fra Lise Dyhrs
rapport er ikke blevet gennemført, fordi det er mere
politisk korrekt i dag at indvandrerne lærer dansk.
På længere sigt er det en større hjælp til dem at
tvinge dem til at indstille sig på, at de er i Danmark
på et dansk hospital, hvor man kommunikerer på
denne måde. …Giver vi dem en tolk hjælper det
alligevel ikke, fordi vi behandlingsmæssigt ikke tæn-
ker på den samme måde som de gør.

INDRE ORGANER



19

Antropologen: Jamen kommer de til at tænke mere
på din måde, ved at der ikke er en tolk?

Læge: De bliver i hvert fald opdraget til det. De
opdager, at de ikke kan klare sig i det danske system
uden at lære dansk.

Antropologen: Er din opgave ikke at give patienten
den optimale behandling, frem for at medvirke til at
integrere dem i det danske samfund mere generelt?

Læge:  Vi har også en sundhedspædagogisk rolle. Og
det er bestemt den generelle holdning til at bruge
tolk her på stedet.”

Ovenstående giver udtryk for, at sundhedspersonalet
har mulighed for at sanktionere visse patientgruppers
rettigheder, hvis man etisk kan forsvare det ved, at
det i det store perspektiv er ”samfundsgavnligt”.
Men kan det etisk forsvares? Det er vigtigt at vi som
fremtidige læger tager stilling til om hvad vi kan
tillade os i forhold til vores patienter. Det er i øje-
blikket op til de enkelte læger ude på afdelingerne at
bestemme hvem der er berettiget til gratis tolk.
Som læge eller afdeling kan man undlade at følge de
retningslinier som bliver udarbejdet i en rapport,
med henvisning til politisk korrekthed. Dvs. et om-
råde som i forvejen er en gråzone, forbliver en grå-
zone uanset om lovforslaget vedtages eller ej.

Der er godt at give, når nogen beder jer; men bedre
er det, om i giver ud fra egen forståelse, uden at
nogen beder jer.

Khalil Gibran

INDRE ORGANER
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